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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Cameiro Leão - Agostinho Silveira·- Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Benê Guedes -
Bilac Pinto - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis 
Pinheiro - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão 
- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüinio- lvair Nogueira- João Leite- João Paulo 
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Mauro Lobo 
- Miguel Martini - Paulo Piau - Rogério Correia - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Ás 14h3min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 



-O Deputado Bené Guedes, 2°-Secretário "ad hoc", procede á leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 
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O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 55/2001 

Altera o inciso 11 do art. 233 da Constituição do Estado, que dispõe sobre o 
desenvolvimento econômico. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 • - O inciso 11 do art. 233 da Constituição do Estado passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 233- ............................................................................. . 
11 - defesa, promoção e divulgação dos direitos do consumidor, educação 

para o consumo, com inclusão nas escolas públicas de nível médio do estudo 
do Código de Defesa do Consumidor e estimulo à organização de 
associações voltadas para esse fim.". 

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2001. 
Pastor George - Rogério Correia - Agostinho Silveira - Álvaro Antônio -

Amilcar Martins - Paulo Pettersen - Diniz Pinheiro - João Paulo - Durval 
Ãngelo - Rêmolo Aloise - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Arlen Santiago -
Luiz Menezes - Carlos Pimenta - Paulo Piau - Cabo Morais - Olinto Godinho -
Dilzon Melo - Sebastião Costa - Marcelo Gonçalves - Dalmo Ribeiro Silva -
José Milton - Elaine Matozinhos - José Braga - Marco Régis - Gil Pereira -
Chico Rafael - Maria José Haueisen - João Pinto Ribeiro - Ailton Vilela. 

Justificação: A Constituição Estadual, Título IV, Capítulo 11, Seção I - Do 
Desenvolvimento Econômico, em seus arts. 231 a 235, determina as regras 
para o fomento sócio-econômico. 

Ante o progresso tecnológico e o desenvolvimento da economia, a defesa, 
a promoção e a divulgação dos direitos do consumidor encontram-se em 
plena fase de consciência e dos direitos do cidadão. 

O Código de Defesa do Consumidor, que completou dez anos de 
existência, representa um avanço muito grande, mas a educação do cidadão 
para as relações de consumo é imprescindível, por isso, a formação do 
cidadão no mundo moderno e globalizado requer conhecimento teórico da 
relação de consumo e domínio dos direitos e das obrigações dos 
consumidores. 

Assim, entendemos que avanços maiores serão alcançados com o estudo 
do Código de Defesa do Consumidor nas escolas públicas, visando a um 
futuro mais profícuo dentro de uma conscientização geral no contexto 
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econômico de Minas. 

Essa iniciativa, também, pode contribuir para diminuir as poss1Ve1s 
demandas judiciais, aperfeiçoando a relação mercantil no Estado e formando 
cidadãos plenamente capazes. 

Em face do exposto, é fundamental a inclusão dessa matéria no currículo 
pedagógico do ensino médio, com a emenda que se propõe, e a cuja 
aprovação conto com o apoio dos nobres Deputados desta Casa. 

- Publicada, vai a proposta ã Comissão Especial, para parecer, nos termos 
do art. 201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.547/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Sara Albuquerque Costa, com 

sede no Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Sara Albuquerque 

Costa, com sede no Município de Montes Claros. 
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 maio de 2001. 
Gil Pereira 
Justificação: A Fundação Sara Albuquerque Costa é entidade sem fins 

lucrativos que tem por finalidade prestar à criança e ao adolescente com 
cáncer ou deficiência hematológica, sem discriminação de raça, cor, credo, 
sexo ou nacionalidade, a assistência social necessária à realização de 
tratamento médico. 

Devido ao elevado alcance social dos objetivos da Fundação, espero 
contar com a anuência dos nobres pares na aprovação deste projeto de lei 
uma vez que a entidade atende aos requisitos legais. 

- Publicado, vai o projeto ás 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° 1.548/2001 
Altera a Lei n• 9.444, de 25 de novembro de 1987, que dispõe sobre as 

licitações e os contratos da administração centralizada e autárquica do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- O art. 21 da Lei n• 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes incisos VI e § s•: 
"Art. 21 - ···············'·········································· 
VI- pregão. 
§ s• -Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços 

comuns em que a seleção do fornecedor é feita por meio do julgamento de 
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propostas e lances em sessão pública, conforme a legislação federal.". 

Art. 2°- O "caput" do art. 27 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 27 - O ato de ratificação a que se refere o art. 25 explicitará os 
elementos constantes no art. 26 e será publicado no órgão oficial dos 
Poderes do Estado e divulgado na página da Internet do órgão ou da 
entidade contratante da administração indireta, pelo prazo minimo de um 
ano, de forma resumida.". 

Art. 3°- O art. 41 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 41- ...................................................... . 
Parágrafo único -O edital ou a carta-convite a que se referem os incisos do 

"caput" deste artigo serão divulgados de forma resumida, na página da 
Internet do órgão ou da entidade da administração indireta responsável pela 
licitação, pelo prazo mínimo de dez dias.". 

Art. 4°- O art. 58 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso VI: 

"Art. 58- .................................................... . 
VI -divulgação de seu texto integral, ou de extrato, na página da Internet do 

órgão ou da entidade contratante da administração indireta, durante o 
período 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. 
CPI das Licitações 
Justificação: A Comissão Parlamentar de Inquérito apresenta este projeto 

de lei com o objetivo de introduzir duas inovações no sistema de licitação e 
contratos no Estado de Minas Gerais: a adoção do pregão como modalidade 
de licitação e a exigência de divulgação de informações sobre licitações e 
contratos pela Internet. Aquela visa a assegurar maior agilidade aos 
processos de seleção das empresas contratadas pelo Estado, e esta, maior 
transparência à administração pública. 

A CPI observou que, de forma explícita ou nas entrelinhas das 
manifestações das autoridades que compareceram às reuniões e dos 
documentos encaminhados à Comissão, a morosidade do procedimento 
licitatório, com suas possibilidades de recurso administrativo ou judicial, 
funciona como um estimulo para que o administrador procure enquadrar a 
situação fática com a qual se defronta em uma das hipóteses legais 
autorizativas da dispensa ou da inexigibilidade de licitação. A CPI constatou 
que, com freqüência, a realidade não se ajustava adequadamente às 
hipóteses previstas nos dispositivos dos arts. 24 e 25 da Lei Federal n° 8.666, 
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de 21/6/93, e, ainda assim, contratou-se, sem o devido procedimento 
licitatório. 

Não se pode admitir que a forma do procedimento licitatório prevista na lei 
n• 8.666 seja motivo, explicito ou não, para se contratar diretamente, 
retirando-se dos demais interessados a oportunidade de concorrer e de 
utilizar a garantia fundamental da ampla defesa para fazer valer os seus 
direitos. Isso, contudo, não impede de se reconhecer a necessidade de 
buscar a simplificação do procedimento licitatório. 

Nessa perspectiva, a União instituiu o pregão, pela Medida Provisória n• 
2.026, de maio de 2000, como uma nova modalidade de licitação para 
aquisição de bens e serviços comuns, em que, independentemente do valor 
estimado da contratação, a disputa pelo fornecimento é feita por meio de 
propostas e lances em sessão pública. Uma novidade significativa dessa 
modalidade reside na inversão das fases do procedimento licitatório: a 
abertura das propostas precede a análise da habilitação do licitante. Esta 
alteração evita que a discussão em tomo da habilitação de empresa que não 
apresente a proposta mais vantajosa atrase a resolução do procedimento e, 
por conseguinte, a contratação pretendida. 

Como a medida provisória não menciona os Estados e municípios, uma 
questão foi imediatamente levantada pelos especialistas: tais entes 
federativos podem adotar a nova modalidade de licitação instituída por 
medida provisória para a União? A questão, não resta dúvida, é 
controvertida. 

Há, todavia, consistência na posição segundo a qual os Estados podem, na 
esteira do que fez a União, inserir em sua legislação o pregão como 
modalidade de licitação. Com efeito, a Lei n• 8.666, que é norma geral em 
matéria de licitação, estabelece, no § s• do art. 22, que "é vedada a criação 
de outras modalidades de licitação". A medida provisória, por confrontar-se 
com a regra estabelecida neste dispositivo, pn:cisa ser, necessariamente, 
norma geral. A conceituação de norma geral é sempre um desafio quando 
está em tela o recorte das competências concorrentes entre a União e os 
Estados. Um ponto, contudo, parece evidente: norma geral aplica-se 
igualmente a todas as esferas da Federação. Portanto, podem os Estados e 
municípios inserir em sua legislação a modalidade do pn:gão . 

Para assumir tal entendimento, esta Comissão se escora em boa doutrina 
sobre a matéria. É a posição, por exemplo, de Jessé Torres Pereira Júnior: 
"Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem conceber e 
praticar modalidades de licitação não previstas na legislação, porque disto 
proibidos por norma legal federal geral, com evidenciado amparo 
constitucional. Mas, uma vez criada a modalidade por norma federal, os 
demais entes da Federação não resultam impedidos de acolhê-la. A norma 

~------------------------------_J 
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federal, criadora do pregão delimita o 'âmbito da União' como o campo de 
aplicação obrigatória da nova modalidade, contudo não a veda para os 
demais entes da Federação" (Pregão, a sexta modalidade de licitação. 
Informativo Licitação e Contratos. n• 78, ago/2000, p. 642). 

Na última edição de seu livro sobre licitação, Marçal Justen Filho afirma o 
seguinte: "A opção de circunscrever a aplicação do pregão a contratações 
promovidas no âmbito federal é extremamente questionável. É inviável a 
União valer-se da competência privativa para editar normas gerais acerca de 
licitação cuja aplicação seja restrita à própria órbita federal. ( ... ) Por isso, 
deve reputar-se inconstitucional a ressalva contida no art. 1°, admitindo-se a 
adoção da sistemática do pregão também por outros entes federativos" 
(Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 7• edição, Ed. 
Dialética, p. 676). 

No mesmo sentido, argumenta a professora Alice Gonzalez Borges em 
artigo intitulado "O pregão criado pela MP 2026/00, breves reflexões e 
aspectos polêmicos" (www.jus.com.br). 

Certamente, poder-se-ia argumentar que, por se tratar de medida 
provisória, que pode ser alterada a cada reedição ou no momento de sua 
conversão em lei pelo Congresso Nacional. ou, mesmo, ser por este rejeitada, 
deveria o Estado federado aguardar a instituição do pregão em lei, "stritu 
senso", para introduzir a nova modalidade de licitação na legislação estadual. 
A experiência revela, contudo, que a apreciação de medidas provisórias pelo 
Congresso Nacional pode demorar anos, não se justificando que o Estado 
não utilize a modalidade do pregão enquanto a Medida Provisória n• 2.026 
não for convertida em lei. 

Resta, ainda, justificar a proposta de introduzir no ordenamento jurídico 
estadual a exigência de se divulgarem pela Internet as informações básicas 
sobre licitações e contratos administrativos. 

A instituição da rede mundial de computadores representa um campo 
incalculável para a ampliação dos espaços democráticos, por meio da 
disponibilização de informações, o que permite o acompanhamento e a 
fiscalização direta da administração pública. A página da Assembléia 
Legislativa na Internet, ao disponibilizar para os interessados os projetos de 
lei em tramitação e a legislação em vigor, é um exemplo de como o 
"ciberespaço" pode ampliar o acesso a informações indispensáveis para o 
exercício da cidadania. 

Algumas iniciativas nesse campo já merecem destaque. A Lei Federal n• 
9.755, de 16/12/98, estabelece a exigência de divulgação de diversas 
informações na página eletrônica do Tribunal de Contas da União. Tramitam, 
no Congresso Nacional, vários projetos sobre a Internet. Merecem destaque, 
por tratar da matéria que nos interessa, os Projetos de Lei n•s 2.308/2000, do 
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Deputado Aluízio Mercadante, e 674/99, da Senadora Maria do Carmo 
Alves, que visam a estabelecer a obrigatoriedade de divulgação dos dados 
referentes a licitações pela Internet. 

O projeto de lei que ora se submete à apreciação desta Casa Legislativa 
não pretende, apenas, atualizar a Lei n• 9.444, ao exigir que as informações 
obrigatoriamente divulgadas aos interessados sejam também acessíveis por 
meio da Internet, mas também instituir o pregão como modalidade de 
licitação. 

Pelas razões expostas, esta Comissão Parlamentar de Inquérito conta com 
a anuência dos Deputados à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI W 1.549/2001 
Institui o Programa Emergencial de Desenvolvimento e Implantação do Uso 

de Energia Solar. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica instituído o Programa Emergencial de Desenvolvimento e 

Implantação do Uso de Energia Solar no Estado de Minas Gerais. 
Art. 2• - O Programa Emergencial de Desenvolvimento e Implantação do 

Uso de Energia Solar tem por finalidade a produção de energia elétrica a 
partir da energia solar e sua posterior implantação no Estado. 

Art. 3° -O Programa de que trata esta lei tem como meta: 
I - promover estudos visando a ampliação do uso de energia elétrica a 

partir da energia solar; 
11 - promover campanhas educativas sobre as vantagens do uso da energia 

solar; 
111 -promover financiamentos para a aquisição de equipamentos geradores 

de energia solar; 
IV - financiar pesquisas desenvolvidas pelas entidades envolvidas no 

Programa. 
Art. 4°- Terão prioridade nos financiamentos de que trata o inciso 111 do art. 

30: 
I - o pequeno produtor rural, tendo preferência os da área mineira da 

SUDENE; 
li -os consumidores residentes nos aglomerados urbanos; 
111- as instituições de ensino público; 
IV- os hospitais da rede pública; 
V- pequenas e microempresas; 
VI - as Prefeituras, de acordo com a ordem decrescente do lndice de 

Desenvolvimento Humano. 



806 
Art. 5• - Fica criado o Conselho Deliberativo do Programa Emergencial 

de Desenvolvimento e Implantação do Uso de Energia Solar, que será 
composto pelos seguintes órgãos e instituições: 

I -Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; 
11 - Secretaria de Estado de Minas e Energia; 
111 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; 
IV- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
V- Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia; 
VI -Conselho Estadual de Energia; 
VIl- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; 
VIII- Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais; 
IX- Fundação João Pinheiro; 
X- Instituto de Peso e Medidas do Estado de Minas Gerais; 
XI - instituições de ensino superior, públicas ou privadas, localizadas no 

Estado de Minas Gerais; 
XII- SINDIELETRO; 
XIII - Movimento das Donas de Casa; 
XIV - Companhia Energética de Minas Gerais. 
Parágrafo único- Os membros do Conselho não serão remunerados, uma 

vez que o trabalho prestado é de caráter relevante. 
Art.6° - Compete ao Conselho Deliberativo do Programa: 
I - remeter à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia 

Legislativa, mensalmente, relatório de atividades contendo a aplicação dos 
recursos; 

11 - divulgar, por meio do diário oficial e de sistemas informatizados de 
comunicação de dados dos órgãos e entidades que compõem o conselho, o 
relatório mensal; 

111 - receber sugestões de técnicos, órgãos públicos e privados, referentes 
ao assunto. 

Art. 7° - Os recursos para a execução do Programa serão obtidos: 
I -por meio do acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) no valor de 

cada conta de energia elétrica, sendo isentos dessa cobrança os 
consumidores com consumo inferior a 90 kw mensais; 

11 - por meio do repasse de 50% do total dos recursos a que está obrigada 
a CEMIG a investir na produção de energia alternativa. 

ParágrafO único - Poderão ser destinados ao Programa recursos de outras 
fontes indicadas pelo Governo do Estado, bem como contribuições e doações 
da iniciativa privada. 

Art. 8° - O Programa institu ido por esta lei terá a duração de dois anos, 
contados a partir da sua regulamentação. 
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Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 

dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2001. 
Elbe Brandão 
Justificação: A utilização irracional de energia elétrica e, principalmente, a 

falta de planos de trabalho e investimentos por parte do Governo em 
pesquisas para a geração de energia elétrica a partir de outras fontes faz 
com que hoje haja ameaças de racionamento de forma desorganizada e 
acelerada. 

Este projeto tem por finalidade instituir um programa voltado para o 
desenvolvimento da energia elétrica a partir da energia solar e sua posterior 
implantação no Estado, começando pelos pequenos produtores rurais, os 
aglomerados urbanos, as pequenas e microempresas, entre outros setores 
que prestam serviços essenciais e capazes de fomentar nossa economia. 

A CEMIG atende 774 municípios mineiros. somando 5.200.000 
consumidores, o que perfaz uma receita operacional líquida anual de 
R$3.627.563.000,00. Ou seja, 0,5% do valor da conta de energia que chega 
a R$ 40,00 correspondem a R$0,40. Entretanto, esses centavos, somados a 
tantos outros, significam arrecadação de cerca de R$18.137.815,00, que 
serão investidos no Programa que se pretende criar. 

O projeto também prevê a criação do Conselho Deliberativo, composto por 
órgãos públicos e representantes da sociedade civil, que será responsável 
pela administração e aplicação dos recursos e, principalmente, pela 
divulgação do Projeto. cumprindo, assim, o princípio constitucional da 
transparência. 

Espero que sejam apresentadas quantas emendas forem necessárias e 
que sejam também realizados debates nesta Casa, com participação da 
sociedade civil, para o melhor aproveitamento de nossas idéias. 

O Programa pretende aproveitar e fomentar estudos já desenvolvidos, 
como, por exemplo, pela PUC-MG, que conta com o Grupo de Estudo em 
Energia - GREEN -. e promover o encontro de órgãos e entidades 
interessados na criação de alternativas não apenas para o racionamento, 
mas principalmente para que a água não se tome um bem raro e de alto 
custo para a sociedade. 

O preço que pagamos pela energia elétrica não está apenas em nossa 
conta. Pagamos muito mais caro, pois nada pode fazer com que o 
ecossistema volte a ser como no passado. A cada dia que passa a existência 
de nosso planeta fica mais comprometida, e se não atentarmos para isso 
imediatamente, se não tomarmos providências agora, infelizmente, não 
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teremos mais tempo. É o que pode ser comprovado por dados técnicos 
que acompanham este projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.240/2001, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja enviado oficio 

ao Diretor-Geral do DETRAN-MG pedindo as informações que menciona, 
sobre multas aplicadas pelo DNER. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.241/2001, da Comissão de Saúde, solicitando seja enviado ofício ao 
Secretário da Saúde pedindo investigação sorológica para diagnóstico e 
controle da doença de Chagas no Município de Verdelândia, bem como 
outras ações auxiliares para o controle epidemiológico da doença. 

N° 2.242/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas a revisão do 
processo administrativo referente ao Sr. Antõnio Leal Dutra.(- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 2.243/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG, para providências, denúncia 
da Câmara Municipal de ltanhomi referente a agressão cometida por policiais 
militares contra menores do município. 

N° 2.244/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG, para providências, denúncia 
da Câmara Municipal de Dores de Campos contra abuso de poder praticado 
por policial militar do município. 

N° 2.245/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Ouvidor da Policia com vistas a que sejam tomadas 
providências a respeito de denúncia apresentada pela Sra. Maria José 
Rodrigues da Silva. 

N° 2.246/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que sejam 
tomadas providências a respeito de denúncia apresentada pela Sra. Maria 
José Rodrigues da Silva. 

N° 2.247/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que sejam 
tomadas providências a respeito de denúncia apresentada pelo Sr. Willer 
Ferreira de Oliveira. 

N° 2.248/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que sejam 
tomadas providências a respeito de denúncia apresentada pela Sra. Maria 
José Rodrigues da Silva. 
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N° 2.249/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 

formulado apelo ao Ouvidor da Policia com vistas a que sejam tomadas 
providências a respeito de denúncia apresentada pelo Sr. Willer Ferreira de 
Oliveira. 

N° 2.250/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública denúncia de situação 
aviltante dos detentos da 12• e 19• Delegacias da Seccional do Barreiro, em 
Belo Horizonte, para as necessárias providências. 

N° 2.251/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Delegado da Delegacia Especializada de Crimes contra a 
Vida para que se solucione o caso de Luis Fernando de Oliveira Silva, 
baleado na Avenida Cristiano Machado, nesta Capital, em 9/4/2001. 

N° 2.252/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia da Sra. Albina 
Raimunda de Lima Santos contra agressões que teriam sido praticadas 
contra <>eus filhos por policiais militares. 

N° 2.253/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Ouvidor da Policia denúncia da Sra. Albina Raimunda de 
Lima Santos contra agressões que teriam sido praticadas contra seus filhos 
por policiais militares. 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dinis 
Pinheiro. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado Gil 

Pereira (2) e das Comissões de Administração Pública e de Transporte. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários, nos 
termos do § 1 o do art. 22 do Regimento Interno, para a comemoração do Dia 
do Defensor Público. 

- A ata do evento acima será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários. 
2• Parte (Ordem do Dia) 

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à 
2• Parte da reunião, com a 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da 
próxima reunião . 

Comunicação da Presidência 

~------------------------------------J 



810 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os Requerimentos n°s 
2.241/2001, da Comissão de Saúde, e 2.243 a 2.253/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento lntemo. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública -
aprovação, na eo• Reunião Ordinária, do Requerimento no 2.209/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos; e de Transporte - aprovação, na 70• 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.192/2001, da Deputada Maria 
Olivia; 2.193/2001, do Deputado Pastor George; 2.172/2001, do Deputado 
Wanderley Ávila; 2.174/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 
2.187/2001, do Deputado Dimas Rodrigues (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que 

solicita seja o Projeto de Lei n° 1.487/2001 encaminhado á comissão 
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir parecer. A Presidência defere o requerimento, de 
conf<Jrmidade com o inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento 
lntemo. 

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

para aguardar que sejam preenchidos os pressupostos regimentais para a 
apreciação do Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n° 
1.410/2001. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n° 

1.41 0/2001, da Mesa da Assembléia, que modifica a estrutura administrativa 
da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado. 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 promulgação. 

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 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, temos nesta nova fase discussão 

de matéria importante, e não há quõrum. Portanto, solicito a V. Exa. que 
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encerre a reunião, de plano. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os 
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 18, às 9 horas, bem 
como para a reunião especial da mesma data, às 14 horas, nos termos do 
edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 18/5/2001 
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 

Sumário: Comparecimento- Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Olinto Godinho - Ambrósio Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -

Geraldo Rezende- Márcio Kangussu -Marco Régis- Pedro Pinduca. 
Falta de Quórum 

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) -Às 9h15min, a lista de 
comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca os 
Deputados para a reunião especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do 
edital de convocação. 

ATA DA 131" REUNIÃO ESPECIAL, EM 7/5/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Ivo José e Marco Régis 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião -
Registro de Presença - 1 • Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Sr. José Carlos Carvalho - Palavras do Deputado 
José Milton - Palavras do Secretário Paulino Cicero de Vasconcelos -
Palavras do Sr. Paulo Afonso Romano - Palavras do Sr. Edésio Teixeira de 
Carvalho - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - 2• Painel -
Composição da Mesa - Palavras da Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha -
Palavras do Sr. Maurício Tolmasquim - Palavras do Sr. Luiz Gonzaga Ulhoa 
Tenório - Palavras do Secretário Luiz Márcio Viana - Palavras do Deputado 
Fábio A velar- Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Wanderley Ávila -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dilzon 
Melo- Djalma Diniz- Durval Ângelo- Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto- José 
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Pedro Pinduca - Rêmolo 
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Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 8h45min, declaro aberta a 

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

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

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de 
Debates Minas em Defesa das Águas, com os temas "Água: Vida e 
Cidadania", no 1° Painel, e "Privatização de Fumas", no 2° Painel. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do 

Deputado Nicodemos Falcão, representante da Assembléia Legislativa do 
Estado de Sergipe, que participará do 4° Painel, a ser realizado na parte da 
tarde; do Prefeito Municipal de lpatinga, Chico Ferramenta; do Vereador por 
Belo Horizonte Leonardo Matos; do Presidente do CREA-BA, Marco Antônio 
Amigo; do Presidente do CREA-MG, Marco Túlio; do Presidente da ABES-
MG, Márcio Tadeu Pedrosa; do Prefeito Municipal de Elói Mendes, Paulo 
Roberto Delqui Carvalho; do Diretor-Geral do IEF, José Luciano Pereira; da 
Diretora da União Nacional dos Servidores Públicos - UNSP -. Cleide de 
Oliveira; do Sr. José Teodomiro de Araújo, Presidente do Comitê Executivo 
de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco-
CEIVASF-, que participará dos debates na parte da tarde; do Coordenador do 
Programa Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Prof. 
Maurício Tomasquim; do Presidente do SINDÁGUA-MG, Saulo Pereira; da 
Procuradora-Geral do Estado, Ora. Canmem Lúcia Antunes Rocha, que 
participará do próximo debate sobre a privatização de Fumas; da Profa. 
Gislene Margarida Pereira, educadora ambiental, participante do Projeto 
Caminho das Águas; do Dr. Marco Antônio Fernandez, coordenador do 
escritório da bacia do rio Doce; do Sr. Willian Pós, Diretor-Geral do IGAM; do 
Sr. Marcelo Arruda Nacif, Diretor da COMIG; do Sr. Osvaldo Castanheira, 
Superintendente da CPRM; da Vereadora Lúcia Pacífico, 23 -Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Belo Horizonte; dos representantes da ASES, 
Prefeitura Municipal de Minas Novas, USP, Fundação CETEC, CNTA e 
COMIG; do Cap. Ramalho, Secretário da Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civii-CEDEC - MG -; do Sr. Sidney Augusto Gonçalves Rosa, Pesquisador da 
Fundação CETEC-MG; do Eng0 Ataide Vilela, Presidente do SINDFURNAS; 
do Dr. Rômulo Vieira Macedo, Secretário de Infra-Estrutura Hídrica do 
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Ministério da Integração Regional; da Presidente e da Vice-Presidente da 
Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Sras. Daisy Bràsil 
Soares e Maria Dirce Mendonça Fonseca; do sindicalista Carlos Calazans, 
aguerrido batalhador nesse movimento, nos dois últimos anos, em que temos 
trabalhado juntos; do Sr. Augusto César Soares dos Santos, engenheiro 
agrônomo e coordenador do Plano Diretor do São Francisco, representando 
a RURALMINAS; de representantes do Centro de Estudos do Meio Ambiente 
- CEMA -, da Unicentro Newton Paiva; do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio das Velhas; do Movimento de Cidadania pelas Águas; da Sra. Maria do 
Céu Paixão Kupidlowski, Diretora do Movimento das Donas de Casa. 

1° Painel 
O Sr. Presidente - Neste instante, damos inicio ao 1° Painel, com o tema 

"Água: Vida e Cidadania". 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Paulino Cícero de Vasconcelos, Secretário de Meio Ambiente, 
representando o Governador Itamar Franco; Luiz Márcio Viana, Secretário de 
Minas e Energia; Mauro Santos Ferreira, Secretário de Planejamento; José 
Carlos Carvalho, Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente; 
Deputados Federais Tilden Santiago e Virgílio Guimarães; Paulo Afonso 
Romano, Consultor da Organização dos Estados Americanos- OEA -; Edésio 
Teixeira de Carvalho, professor do Instituto de Geociências da Universidade 
Federal de Minas Gerais; Deputado José Milton, Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente desta Casa. 

Palavras do Sr. Presidente 
Prejulgar é um comportamento arriscado, sobretudo se parte de um 

parlamentar e homem público, o qual deve defender, com isenção, os 
interesses do povo. Por esse motivo, em principio, só manifestamos nossa 
opinião definitiva após discutir e debater o tema, o que é típico do sistema 
democrático. Mas, quanto á defesa dos recursos hídricos e energéticos -
como patrimônio do povo e bem de alcance social -, somos intransigentes: 
não concordamos com iniciativas que prejudiquem a sociedade no uso 
racional da água e da energia. 

O Movimento Minas em Defesa das Águas, lançado por esta Assembléia 
em 26 de abril, está em linha com nosso pensamento. A ele, integra-se este 
ciclo de debates, cuja abertura esta Presidência tem a honra de promover. 

Nosso encontro irá constar de quatro partes: "Água - Vida e Cidadania"; 
"Privatização de Fumas"; "Política Nacional de Saneamento" e "Transposição 
das Águas do Rio São Francisco". São temas de enorme importância, sobre 
os quais nós nos permitimos fazer breve comentário. 

Vamos lembrar, entretanto, que nosso ponto de vista é aquele do cidadão 
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consciente e do parlamentar responsável. Assim como em outros tempos 
jamais fizemos oposição gratuita ao Governo Estadual, não será agora que 
vamos nos opor ás diretrizes do Governo Federal, por mero exercício. 

Quando falamos da água, não podemos esquecer os conceitos de vida e 
de cidadania. Sem incidir no óbvio, o homem não sobrevive nem se 
desenvolve sem água, e a cidadania não se consolida sem desenvolvimento. 
Não é por coincidência que algumas das regiões mais pobres e politicamente 
mais frágeis do mundo são conhecidas pela escassez de água. 

No que se refere a Furnas, como mineiros, podemos nos orgulhar de que o 
movimento contra sua privatização, que partiu de nosso Estado, conseguiu 
mobilizar a opinião pública nacional. A esta altura, os brasileiros sabem que 
os contras superam os prós da venda do complexo hidrelétrico. Aliás, ao 
observador atento, não escapa que o próprio Governo Federal - mentor da 
privatização - já procura uma saída honrosa para o impasse em que se 
colocou. Essa saída seria a aprovação de emenda, em tramitação no 
Congresso, impondo limites à privatização de empresas energéticas, 
especificamente. 

A política nacional de saneamento será tratada na terceira parte deste 
encontro. A privatização do setor de saneamento ambiental - compreendendo 
serviços de água, esgoto, coleta e disposição de lixo, controle sanitário e 
drenagem pluvial - teve início, no Brasil, há cerca de 20 anos. Hoje, nas 
áreas já privatizadas, a qualidade do serviço piorou, de modo geral. Ainda há 
pouco, ocorreram sérios problemas com uma concessionária do serviço de 
lixo em São Paulo, a maior cidade da América Latina. A grande questão que 
se impõe, aí, também, é estabelecer diretrizes e limites para operar no setor, 
nunca deixando que um serviço de utilidade pública sirva exclusivamente 
para a obtenção de lucro. 

Ao final do ciclo, vamos abordar a questão da transposição das águas do 
rio São Francisco. O "Velho Chico" é mineiro de nascimento, e, para Minas, é 
doloroso assistir à sua lenta agonia. A poluição, o assoreamento, a 
destruição das matas ciliares estão acabando com a bacia. 

Perto daqui, temos o exemplo de um dos afluentes, o rio das Velhas: antes 
navegável, hoje está reduzido, em muitos trechos, a um riacho poluído. 

O bom-senso, portanto, é imperativo, quando se fala em transpor as águas 
do rio. Antes de desenvolver o projeto, não será melhor garantir a 
revitalização da bacia? E, se a transposição fosse feita, iria alcançar o 
objetivo de beneficiar populações carentes? Não seria um novo Jaíba, em 
que os grandes proprietários são os que mais ganham com a irrigação? São 
pontos a considerar, principalmente se levarmos em conta que, em ano 
eleitoral, o projeto de transposição pode se tornar instrumento eleitoreiro. 

Vamos terminar, mais uma vez, observando que falamos como 
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representantes do povo, e não como técnicos. Vamos ouvir a opm1ao 
técnica e bem fundamentada dos ilustres expositores, que nos honram com 
sua colaboração. A eles, agradecemos e apresentamos a todos os 
participantes a saudação cordial da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Bom-dia a todos os senhores 
integrantes desta Mesa, a todos os participantes e a todos que nos assistem 
pela 1V Assembléia, que faz a transmissão ao vivo deste ciclo de debates, 
uma iniciativa conjunta da Mesa com os Deputados desta Casa, para, a partir 
de Minas, desenvolvermos um movimento em defesa das águas, como disse 
muito bem o Presidente Deputado Antônio Júlio. Trataremos da privatização 
de Furnas, da transposição das águas do rio São Francisco, da política de 
saneamento em debate no Congresso Nacional, visando à privatização, à 
organização e à formação dos comitês de bacias hidrográficas do nosso 
Estado, com a participação efetiva da sociedade. 

Não podemos deixar de citar a "desverticalização" da CEMIG, sobre a qual, 
há poucos dias, esta Casa desenvolveu um ciclo de debates, já que a ANEEL 
propôs a sua divisão. 

Hoje, teremos um dia de trabalho intenso e esperamos que seja bem 
frutífero. Esperamos, ainda, contar com a participação do Plenário e dos 
telespectadores, para que possamos desenvolver ações não só dentro da 
Assembléia, mas também em diversas regiões, nas diversas bacias do 
Estado, envolvendo, cada vez mais, os segmentos organizados da sociedade 
civil. 

Gostaríamos, também, de ressaltar a importância da mobilização das 
crianças nas escolas: que contribuam para multiplicar esse debate no seio 
das famílias. 

Palavras do Sr. José Carlos Carvalho 
Exmo. Deputado Ivo José, por meio de quem gostaria de saudar todos os 

Deputados da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; quero saudar, 
também, os Deputados Federais, o Secretário Paulino Cícero de 
Vasconcelos e, em nome de S. Exa., as demais autoridades e lideranças 
comunitárias. Queria, apenas, na abertura desta solenidade, mencionar a 
importância que o Ministério do Meio Ambiente confere a iniciativas como 
esta, particularmente, em Minas Gerais, em razão da sua importância. 
geopolítica no contexto da gestão dos recursos hídricos brasileiros. 

Nunca é demais mencionar que, excluindo a grande bacia amazônica, 
praticamente todas as outras grandes bacias hidrográficas brasileiras nascem 
em Minas, razão pela qual o Estado desenvolve um papel único no que diz 
respeito a formulações e implementação. Os temas a serem tratados estão 
na ordem do dia do debate da política de recursos hídricos do Brasil, razão 

~------------------------------_J 
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pela qual este evento ganha ainda mais importância, sobretudo porque a 
sociedade está convocada para efetuar mudanças de natureza política em 
vários aspectos que afetam a gestão dos recursos hídricos em todo o País. 

Esta reunião se dá, também, sob a égide das diretrizes de políticas 
públicas estabelecidas pela Lei n• 9.433, longamente discutida no Congresso 
Nacional, da qual resultou um dos mais modernos instrumentos de política 
pública do País, uma vez que consolidou os mecanismos institucionais 
nascidos da Lei n• 6.938, de gestão do meio ambiente, que estabelece o 
modelo de gestão colegiado e partícipativo para a gestão do meio ambiente. 
No caso, para a gestão dos recursos hídricos. 

Na verdade, a Lei n• 9.433, ao deferir aos comitês de bacia a principal 
responsabilidade de gestão dos recursos hídricos, rompeu com o modelo 
clássico de gestão do Estado brasileiro, baseado nas decisões monolíticas e 
unilaterais da autoridade pública. É esse o contexto com o qual lidamos hoje 
na gestão do meio ambiente, particulannente a gestão das águas. Por esta 
razão, o Ministério do Meio Ambiente estará presente em todos esses 
eventos, e haverá a participação direta da Secretaria de Recursos Hídricos e 
da Agência Nacional de Águas não apenas para dar contribuição, mas 
sobretudo para auferir as sugestões, as críticas e os melhores caminhos que 
seguramente nascerão do debate. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado José Mílton 
Bom-dia a todos. Como Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta 

Assembléia, tenho o prazer e a honra de participar do debate Minas em 
Defesa das Águas. Cumprimento os Exmos. Srs. Paulino Cícero de 
Vasconcelos, Secretário de Meio Ambiente, representando o Governador 
Itamar Franco; Luiz Márcio Viana, Secretário de Minas e Energia; José Carlos 
Carvalho, Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente; Deputados 
Federais Tilden Santiago e Virgílio Guimarães; Paulo Afonso Romano, 
Consultor da OEA; Edésio Teixeira de Carvalho, professor do Instituto de 
Geociências da UFMG; 2°-Vice-Presidente da Casa, Deputado Ivo José, 
Presidente deste debate, por meio de quem cumprimento os demais 
Deputados Estaduais; autoridades, imprensa, senhoras e senhores; é com 
satisfação que, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, participamos deste ciclo de debates. É um evento oportuno, 
respaldado em decisão do Presidente, Deputado Antõnio Júlio, e da Mesa 
Diretora da Assembléia, de colocar o Legislativo Estadual à frente do 
Movimento Minas em Defesa das Águas. Paralelamente, serão realizadas 
reuniões das Comissões Interestaduais Parlamentares de Estudo - CIPEs -
dos rios Doce e São Francisco, com a presença de parlamentares do Espírito 
Santo e de Alagoas, da Bahia e de Sergipe, Estados que compartilham com 
Minas essas bacias hidrográficas. 
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Os temas que serão tratados têm sua importância evidenciada por uma 

cruel conjunção de fatores que expõem o estado critico a que chegaram os 
mananciais brasileiros. Neste mês de maio, diversos municípios mineiros já 
estão com os sistemas de abastecimento de água em colapso. Por sua vez, 
os reservatórios das grandes hidrelétricas das bacias dos rios Grande, 
Paranaíba e São Francisco estão tecnicamente secos, com níveis jamais 
observados ao longo da história. 

É impossível atribuirmos apenas aos baixos índices pluviométricos desse 
último período chuvoso o estado atual dos rios das Regiões Sudeste, Centro-
Oeste e Nordeste. Tanto os países ricos como os pobres deparam hoje com 
os problemas causados pela degradação dos recursos hídricos. Os primeiros 
podem, mais facilmente, realizar programas de recuperação de corpos de 
água que custam muitos bilhões de dólares. Nesse contexto, é possível 
reverter quadros agudos de poluição, a exemplo do que vem ocorrendo na 
Europa, em rios como o Tâmisa e o Reno, que, antes considerados mortos, 
voltaram a contar com peixes de diversas espécies em suas águas. 

Entretanto, nos países pobres ou em desenvolvimento, os desafios para 
solucionar tais problemas são maiores e mais complexos. Neles, condições 
socioeconõmicas muito adversas associam-se á ausência de políticas 
públicas voltadas para o trato das questões relativas aos recursos hídricos. 
Ontem mesmo, a "Folha de S. Paulo" estampava, na primeira página, um 
desempregado pescando no rio Tietê, na região do ltaim Paulista, em águas 
que mais pareciam um "lixão". 

No rastro do esforço para conduzir o País a um estágio de maior 
desenvolvimento, intensificou-se o processo de poluição e degradação das 
bacias hidrográficas, em c;lecorrência do lançamento de esgotos urbanos e 
efluentes industriais, do uso intensivo de agrotóxicos, do garimpo, enfim, da 
falta de saneamento básico e de um sem-número de atividades antrópicas 
nocivas ao meio ambiente. 

Para complicar esse quadro, o Brasil ainda não dispõe efetivamente de um 
sistema de controle racional e equilibrado de uso das águas, o que gera 
inúmeros conflitos, uma vez que não se atende aos múltiplos usuários. Vale 
lembrar que sempre se priorizou a geração de energia elétrica em detrimento 
dos demais usos, como na indústria, na irrigação, na navegação, no lazer, na 
pesca e na aqOicultura. 

No campo mais amplo da polftica ambiental, na qual se inserem as 
questões hídricas, podem ser identificados dois períodos distintos na 
estruturação do sistema brasileiro de meio ambiente: antes e após 1 g72. A 
legislação anterior a essa data se referia a aspectos especfficos dos recursos 
naturais, a exemplo do Código de Águas, de 1934, do Código Florestal, de 
1965, e da lei que instituiu a política nacional de saneamento, de 1967 . 

~------------------------------_J 
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Os processos de elaboração dessas normas e de seus regulamentos 

não contemplavam absolutamente uma negociação com a sociedade, que 
não opinava plenamente na definição das regras que deveriam reger tais 
relações. Em parte, isso determinou o não-cumprimento das leis aprovadas 
hoje, neste ciclo de debates. 

A Comissão pretende trabalhar a implantação e a implementação dos 
comitês de bacias hidrográficas; esta ê a forma mais democrática de 
participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos. Está marcada 
para o dia 22 de maio, às 15 horas, uma audiência pública com as 
representações dos comitês já implantados e em atividade no Estado. Na 
oportunidade, convidamos os presentes e os que se preocupam com a 
questão da água para essa importante audiência pública. 

Por último, reafirmamos que a Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais saúda com entusiasmo os participantes deste ciclo de debates, 
desejando-lhes sucesso nesta tarefa á qual se associa. 

Palavras do Secretário Paulino Cícero de Vasconcelos 
Exm• Deputado Ivo Josê, que preside este ciclo de debates; 

excelentissimos componentes da Mesa; Deputados Federais e Estaduais; 
Prefeitos Municipais; Diretores de empresas e autarquias; senhoras e 
senhores; homens existem em cujo espírito madrugam, freqüentemente, 
preocupações com temas da humanidade. É como se tivessem o dom da 
premonição, da visão antecipada das coisas e dos assuntos a serem 
colocados na agenda do debate público, que interessarão não somente a 
esta, mas também às gerações do porvir. 

Faço esse intróito para rememorar o tempo em que o Governador Itamar 
Franco era Presidente da República. À época, o Ministério de Minas e 
Energia, que, para honra da minha modesta biografia, coube-me dirigir, tinha 
o importante Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o velho 
DNAE. Na sua onomàstica, na sua toponímia, revelava a forma como o Brasil 
entendia a questão das águas. Embora existisse o Código de Água desde 
1934, na verdade, a água era um apêndice da energia elétrica. Havia 
regulamentação de água apenas para garantir que não faltasse energia ao 
País. Talvez por esse casamento sem desquite e sem divórcio que se fez ao 
longo da segunda República brasileira, o sistema de geração elétrica tenha 
ficado tão dependente da água, a ponto de, agora, em 2001, estarmos à 
beira de um processo de racionamento. 

As circunstãncias meteorológicas e as precipitações pluviométricas estão 
nos levando a uma preocupação com o projeto de racionamento que deverá 
iniciar-se no mês de junho. 

Nesse tempo em que o DNAE revelava a água como insumo de energia, 
praticamente o único tópico do Código de Água foi regulamentado, a despeito 
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de consagrado 60 anos atrás o famoso princípio do multiuso. Recordo-me 
do Presidente Itamar Franco empenhado em entregar, como efetivamente 
entregamos, em Governador Valadares, o primeiro estudo estratégico de um 
plano diretor de desenvolvimento para as águas do rio Doce. 

Recordo-me de que, mais tarde, dando grande importância política, pela 
primeira vez, à água, S. Exa., no Palácio dos Despachos, com os 
Governadores dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e com a 
representação oficial do Governo do Estado de Minas Gerais, lançou o 
primeiro estudo estratégico para o plano diretor da bacia do rio Paraíba do 
Sul, que hoje jà tem seu comitê, o famoso CENVAP. 

Mais do que isso, S. Exa. estimulou que fizéssemos novos contatos com a 
Agence des Eaux francesa, para que os mesmos estudos, com o patrocínio 
francês e com a cultura hídrica que haviam lá desenvolvido, pudessem ser 
feitos também na bacia do São Francisco. E outras iniciativas mais, como a 
questão do monitoramento do mercúrio e de metais pesados nas águas do 
Tapajós, e uma série de iniciativas que partiam da preocupação do próprio 
governante, sempre que despachava com o Ministro de Minas e Energia. 

Quando chega a Minas Gerais essa visão antecipadora, acho que nenhum 
tema terá sobrelevado o das águas na preocupação do Governador, porque 
sua primeira palavra se levantou para falar das águas de Fumas, das águas 
de Minas, dessas mesmas águas que agora a Assembléia Legislativa, em 
muito boa hora, quer defender com a instalação deste seminário. Mais do que 
isso, foi o primeiro Governador de Estado a comparecer no Congresso 
Nacional e lá, perante a comissão especial que se criara, fazer uma defesa 
formal da transposição das águas do São Francisco. E colocou de maneira 
prudente e equilibrada, como é do gozo e do vezo dos governantes mineiros. 

Ao pronunciar-se favoravelmente à transposição das águas do São 
Francisco para alimentar o semi-árido nordestino, quis o Governador Itamar 
Franco dizer que Minas, ao aprovar a idéia, queria também sentar-se à mesa, 
discutir a tese e estabelecer as condicionantes para que um projeto de tal 
envergadura pudesse ser realizado em favor da República e cada centavo 
nele aplicado fosse tão redondo quanto os calos da mão do trabalhador, 
aplicado de maneira adequada, para que não houvesse desperdício do 
dinheiro público. 

Mais do que isso, quero dizer que o Governador, assim que chegou ao 
Palácio, autorizou ao então Secretário de Minas e Energia, agora Secretário 
Dalmo Grade, tão bem dirigida a Pasta hoje pelo meu companheiro Luiz 
Márcio Viana, a fazer um projeto que, talvez, seja o mais importante elemento 
para a gestão e o planejamento de recursos hídricos no Estado. O projeto 
deve ficar acima de R$6.000.000,00 e vem sendo desenvolvido com real 
sucesso entre a Secretaria de Minas e Energia e a Companhia de Pesquisa 

~------------------------------------~ 
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de Recursos Minerais, tão bem dirigida pelo Dr. Oswaldo Castanheira, 
presente no Plenário. 

Esse projeto introduziu um elemento novo nas preocupações oficiais; 
introduziu os estudos não só das águas superficiais, mas também estudos de 
hidrogeologia. É a primeira vez que um projeto de mapeamento geológico 
introduz o elemento hidrogeologia como preocupação do poder público. E 
esse projeto caminha, já foram feitos a catalogação e o georeferenciamento 
de todos os poçcs artesianos existentes ao longo de 220.000km2 da bacia do 
São Francisco. 

E mais: fez, inclusive, o recolhimento das águas e a análise quimica, fisica 
e bacteriológica das amostras de todos esses postos, e foi constatado um 
elevado percentual de comprometimento de muitos deles, pela presença de 
coliformes fecais, etc. 

Os estudos estão levando em conta a natureza das águas; a sua 
qualidade, o Índice de Qualidade das Águas - IQA -; a presença de 
sedimentos, de materiais orgânicos, de metais pesados e produtos quimicos 
que as lavouras, ao longo do rio, vão deixando nos corpos d'água; o nivel do 
oxigênio dissolvido; enfim, tudo aquilo que compõe o bom conhecimento de 
uma bacia para se poder planejar uma política oficial. Não se faz 
planejamento se não houver informação para decisões gerenciais, como 
sempre diz o Secretário do Planejamento, Dr. Mauro Santos. A gerência da 
água, o planejamento hidrico há de levar em conta o maior volume possivel 
de informações. 

Não é por outra razão que hoje todos os rios e bacias do Estado estão 
sendo monitorados pelo Instituto de Gestão das Águas - IGAM - e pela 
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM. Temos uma malha completa 
de monitoramento das águas quanto à sua qualidade, além de participarmos 
da grande rede, que é operada pelo Serviço Geológico Nacional, de 
hidrometria, com alerta meteorológico feito para o exterior pelos órgãos 
brasileiros de planejamento hidrico. E o alerta meteorológico para o Espirito 
Santo feito por meio das nossas fontes de monitoramento que existem ao 
lado dos rios Piracicaba, Caratinga, Cuieté, do Santo Antõnio e do próprio rio 
Doce. 

O Governador também está empenhado na recomposição do nosso IGAM 
para cumprir a nova tarefa, já que a sociedade mineira, brasileira e humana, 
como um todo, visualizada, acordou para o problema das águas. Hoje, a 
situação em Minas Gerais exige um órgão atuante, dinâmico, que há de ser o 
IGAM, o qual possa, de maneira mais adequada, mais eficiente, mais rápida, 
promover a gestão das águas no Estado, em cooperação com o Ministério do 
Meio Ambiente, aqui representado pelo ex-Secretário de Meio Ambiente, Dr. 
José Carlos Carvalho. Temos feito um trabalho de recomposição do IGAM. É 
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muito importante que ele tenha agilidade nas respostas que a sociedade 
demanda. Quando chegamos à Secretaria, encontramos um período de mais 
ou menos 150 dias como espaço, como prazo para a liberação de uma 
outorga de água solicitada. Graças à ação e à dedicação dos servidores, a 
instituição já está conseguindo hoje fazê-la em aproximadamente 50 dias. 
Desafiamos o Dr. William Hudson Poss, que por estes dias deverá responder, 
aqui na Assembléia Legislativa, à sabatina para ser confirmado no cargo, 
para que reduza ainda mais o prazo para essa outorga. Antes, pensávamos 
em 40 dias, mas acho que o prazo ideal para dar resposta à demanda da 
sociedade é de, no máximo, 30 dias. 

Esse trabalho de monitoramento das águas, de acompanhamento dos 
nossos regimes pluviométricos, todos esses estudos não são feitos apenas 
pela Secretaria de Meio Ambiente. Há uma grande cooperação, e trabalham, 
de forma articulada e ordenada, num sistema de( ... ) horizontal, a EMA TER, a 
RURALMINAS e a Secretaria do Planejamento, que acaba de nos entregar 
todo o estudo de demandas para a revitalização do rio São Francisco. Todos 
os organismos estaduais trabalham conjuntamente, cada um na sua tarefa, 
para que o resultado final seja essa oferta de informações e de água. 

Mais que isso, temos consciência, e também o Governador, de que duas 
tarefas são essenciais e urgentes para Minas Gerais. A primeira é a 
recomposição de nosso patrimônio hfdrico, que vem sendo devastado pela 
imprevidência da economia do Estado ao longo de praticamente dois séculos. 
Desde o começo do séc. XIX, quando, no Morro do Pilar, Manuel Ferreira da 
Câmara de Bittencourt e Sá, nosso Intendente Câmara, começou a fabricar 
ferro e a devastar as matas ciliares para a fabricação de carvão, desde então, 
o machado e, mais tarde, as motosserras foram lavrando de maneira 
impiedosa os nossos patrimônios florestais. E as matas ciliares, as matas de 
topo, as matas de encosta, os grande maciços de matas naturais foram 
sendo substituídos, ora pela geometria dos reflorestamentos modernos, ora 
simplesmente pela recomposição secundária do patrimônio vegetal. Então, 
entendemos, o Governador e eu, que é fundamental fazer ampla 
recomposição do nosso patrimônio florestal, pois é o que garante a 
percolação das águas para a recomposição dos nossos aqOiferos. Se não 
tivermos matas ciliares, matas de topo ou de cabeceira, para proteger as 
cabeceiras das nascentes, e matas de encosta, em vão tentaremos recompor 
o nosso patrimônio hídrico subterrâneo, os nossos aqOíferos. 

Então, o IEF, com um programa que está sendo elaborado até com sua 
reestruturação interna, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, 
especialmente de seu funcionário - pois, para honra do Instituto, o Dr. José 
Carlos Carvalho é homem da casa -, vai fazer um grande trabalho para que 
possamos recompor esse patrimônio perdido e, mais que isso, atacar- e esta 
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é a segunda vertente do trabalho - a devolução aos nossos corpos de 
água da água utilizada carregada de metais, de produtos químicos, de 
resíduos sólidos e, especialmente, de material orgânico. 

Se os senhores e senhoras pudessem ver o nível de oxigênio dissolvido 
estatisticamente no rio das Velhas, ficariam impressionados em ver como, na 
passagem de Belo Horizonte, ao entrar o rio Arrudas naquele rio, há uma 
brutal redução na quantidade de oxigênio dissolvido. Por quê? Porque, desde 
que foi criada a nossa Capital, há 103 anos, estamos jogando todos os 
dejetos sanitários dela e da Grande BH no corpo de água, sem nenhum 
tratamento. Por isso, a COPASA está aplicando R$80.000.000,00 em uma 
obra que está logo ali, na ponta da cidade, entre Belo Horizonte e Sabará. Ali 
está sendo feita a primeira estação de tratamento de esgoto para a Grande 
BH, com 61 ha e 61 O.OOOm', com obras de engenharia civil, grandes bombas 
redutoras e uma série de equipamentos, tudo controlado pela computação. É 
uma obra de que deve o povo de Minas se orgulhar. Temos ali grandes 
biodigestores capazes de conter até 24.000m3 de resíduos sólidos 
recuperados dos esgotos de Belo Horizonte. Então, o Governador compeliu a 
empresa a construir não só essa, mas outras 26 Estações de Tratamento de 
Esgotos - ETEs. Acho que uma tarefa importante é reduzir a carga orgânica 
que se debruça sobre nossos corpos de água. Assim, acredito que o Governo 
está fazendo o seu dever de casa, e todos estamos compreendendo o 
significado desse trabalho para a recomposição e a revitalização de nossos 
rios; para que nossas águas possam ser tão puras e bonitas como eram no 
princípio do século XVIII, quando se fundaram as cidades de Ouro Preto, 
Mariana e Sabará; para que, como já disse, nosso rio São Francisco possa 
voltar a ter suas águas tão limpas e transparentes como eram no dia 4 de 
outubro de 1501, quando América Vespúcio por lá passou, fazendo sua 
inscrição definitiva no mapa da Terra. Era só. 

Palavras do Sr. Paulo Afonso Romano 
Agradeço a oportunidade de participar desta importante reunião. Meus 

cumprimentos â Assembléia Legislativa por essa seqüência de iniciativas -
estive aqui outras vezes - para discutir a relevância da questão das águas e, 
sobretudo, a posição política de Minas Gerais. Componentes da Mesa, 
senhores e senhoras, sobre o tema "água e cidadania", tão vasto quanto as 
nossas vidas, individual ou coletivamente, tentarei resumir algumas questões, 
que, apesar de óbvias, merecem mais reflexão, talvez até por isso mesmo. 

Quando se fala que água ê vida, o que primeiro se pensa é que o corpo 
humano contém dois terços de água. Trata-se da vida no sentido planetário, 
é uma questão que modernamente extrapola o plano biológico. Nesse plano, 
até para fazer referência a lugares onde há vida vamos discutir sinais de 
água. Quando se fala da conquista do espaço, dos bilhões de outros planos 
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cósmicos, faz-se referência a sinais de que em Marte já houve vida. 

Há autores americanos que, recentemente, resolveram assumir que é 
remotíssima a hipótese de haver vida, da forma como a entendemos, em 
qualquer outro planeta, pela simples razão de que não se encontrou nenhum 
outro ser astral - planeta, astro, asteróide, cometa etc. - que pudesse ter água 
em estado liquido. 

E essa é a grande temática que devemos abordar, porque temos 
possibilidade de falar de nós, seres vivos, animais ou vegetais, pois, quando 
se retirar 100% da nossa água, deixará de haver vida. Mas no sentido de vida 
e não apenas de sobrevivência, podemos falar da água como elemento 
motivador do crescimento das possibilidades de qualidade de vida. Hoje não 
se fala mais em necessidades primárias como nos primórdios, que era ter o 
que comer, o que beber, o que vestir e ter um teto. Hoje também faz parte 
todo o sentido de qualidade de vida, inclusive no plano psicológico ou, 
falando de maneira mais ampla, psicossocial. 

E ai vem a questão da água como o diluente universal. Nesse aspecto, 
como já dissemos muitas vezes, a água tem características similares às que 
o sangue tem no nosso corpo. Poderíamos dizer que a água é o sangue da 
Terra. Se é muito fácil aferir, pela análise do nosso sangue, se temos boa 
saúde ou algum comprometimento, a mesma coisa se dá com a água na 
Terra. Não há como existir um corpo de água morto ou maltratado em uma 
sociedade com bom padrão de qualidade de vida, até porque a água, na 
condição de sangue, se contaminada, levará doença à sociedade, não só ao 
corpo humano, mas também ao próprio corpo social. Da mesma maneira, a 
água limpa é fator de bem-estar. 

E essa condição hoje é reconhecida, porque a água, até então, era tida 
entre nós - e aprendemos isso nos bancos escolares - como recurso natural 
renovável. Mas verificamos na prática - e a nova lei de recursos hídricos já 
salienta isso - que a água é um recurso natural finito e vulnerável. Essa 
condição leva a uma situação que muitas vezes as pessoas questionam. Se 
a água é natural e renovável, ela não acaba, mas é natural e renovável 
apenas no plano global. 

Ai vem a grande indagação, que remete à questão da própria cidadania, 
porque, em nlvel local, a água não tem capacidade própria de se renovar 
com as condições de uso que a sociedade requer. Certamente não há 
nenhuma indicação de que a água tenha diminuído de quantidade desde que 
o mundo existe, falando de bilhões de anos. Entretanto, na sua 
vulnerabilidade, afabilidade e benevolência, ela absorve os impactos e perde 
a vida para servir às pessoas. 

E falamos aqui das cabeceiras do São Francisco, que é a água 
emblemática que está na agenda dos mineiros e brasileiros, não apenas dos 
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que estão próximos à bacia do São Francisco. 

A água, generosamente, até que décadas depois venha uma estação de 
tratamento de esgoto, retira todas as imundicies do nosso modo de viver 
coletivamente e sai pelo Arrudas, pelo Onça etc., descendo o rio das Velhas. 
Ela vai cedendo a sua vida, à medida que os detritos orgânicos ou os 
efluentes químicos são depositados nela. Primeiro, o oxigênio que está 
dissolvido vai, muitas vezes, a zero. Portanto, qualquer outra forma de vida e 
a própria água perdem a condição de servir a toda uma coletividade. 
Infelizmente, isso tem sido, até agora, uma regra na maioria dos países 
desenvolvidos. O Brasil, felizmente, a partir de agora, dá sinais fortes de 
mudança. Ouviremos hoje o Presidente da Agência Nacional de Águas e já 
ouvimos o Dr. José Carlos Carvalho, que fez menção aos novos tempos. Por 
quê? Porque temos muitos instrumentos. 

Portanto, na questão do macrocicfo da água, ciclo hidrólogo e outros ciclos 
complementares, a situação não muda muito, mas hà uma palavra muito 
importante que, às vezes, não consideramos: a disponibilidade, água 
acessível a pessoas, aos grupamentos humanos e aos outros elementos da 
natureza, porque ela é fundamental à biodiversidade. 

Nesse caso, só faz sentido cuidarmos, na perspectiva da cidadania, 
daquela água que nos serve. Não podemos falar- e esta foi uma das grandes 
falácias da sociedade brasileira, desde Pero Vaz de Caminha - de recursos 
abundantes... Essa falsa cultura da abundância nos levou a uma cultura 
perdulária e acomodaticia. Se temos muito, podemos gastar à vontade. Hoje 
vivemos um momento dramático em muitos lugares, por causa da 
imprevidência, da imprecaução, da irresponsabilidade nossa, social. Estamos 
falando da sociedade. Verificamos que hoje é um momento de resgate. 
Considero esse um ponto muito importante. Se, por um lado, fazemos todas 
essas considerações sobre a água, que, aliás, foram já inscritas em lei. .. 

Tive a satisfação de trabalhar, como brasileiro e mineiro, na formulação da 
lei, como Deputado e como Secretário Nacional de Recursos Hídricos, na 
aprovação da lei e no inicio da sua implementação. Nos fundamentos no 
Capitulo IX da Lei n• 9.433, a chamada Lei das Águas, a água é um bem de 
domínio público. O art. 1• diz que a gestão dos recursos hídricos deve ser 
descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e 
das comunidades. 

Aqui entra a parte da cidadania, porque, na perspectiva de gestão das 
águas, não basta o caráter democrático estar assegurado. Temos a 
democracia representativa. Nos comitês de bacias, nos órgãos de decisão 
sobre gestão das águas, haverá o exercício da democracia, mas, nesse 
ponto, entra aquilo que acho profundo e de que nós, brasileiros, às vezes, 
nos descuramos. Vamos verificar que, no Capítulo I, na abertura, no art. 1• 
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da Constituição Federal, está posto que a República Federativa do Brasil 
é formada pela união indissolúvel dos Estados, dos municípios e do Distrito 
Federal. É um Estado democrático de direito e tem como fundamentos da 
democracia: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana - que 
tem tudo que ver com o que buscamos em termos de qualidade de vida; os 
valores do trabalho e da livre iniciativa; o pluralismo politico. E vem o 
parágrafo único: "Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus 
representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição". 
Estamos aqui na Casa do povo. A Constituição nova, ao definir o perfil da 
nossa democracia, reitera a importãncia do pleno Estado de direito e de uma 
democracia representativa, mas salienta o poder dos cidadãos de exercer, 
nos termos da lei, o seu próprio poder. Diria que, considerando que essa 
água que nos serve, cheia de conflitos, às vezes pensamos que são 
externos, mas são nossos, essa água que afaga é a mesma que afoga 
quando vêm as enchentes. Por quê? Por imprevidência, ou seja, 
sobrepuseram-se ações do Estado, dos municípios à discussão com os 
cidadãos de como viver na coletividade, de como fazer os planos diretores. Ai 
os interesses econômicos sobrepujam os da comunidade muitas vezes. Esse 
poder de mobilização, no caso concreto dos cidadãos, com essa capacidade 
própria de sentir, é indispensável para a boa qualidade da gestão de águas, 
uma vez que as instituições, os mecanismos, as leis, a tecnologia, por 
melhores que sejam, são insuficientes para transmitir o lado nobre dessa 
questão, que é a sensibilidade que só as pessoas têm. Diz um grande 
comunicador social que a razão controla, a paixão move. Vimos aqui para 
dizer que, com a paixão pela vida, pelas possibilidades, pelo reconhecimento 
do elemento água, podemos nos organizar. Tenho experiências em favelas 
de Belo Horizonte, como na Vila Ouro Preto, na Zona Sul, e posso dizer, com 
uma nascente ainda preservada, que as pessoas vão lá tomar água, 
mobilizam, organizam-se informalmente. Isso é importante. Até para fazer 
uma homenagem, falando um pouco mais de rio São Francisco e rio das 
Velhas, temos em Belo Horizonte, nascido na UFMG, o Projeto Manuelzão, 
grande exemplo de mobilização, em que a questão da cidadania e da saúde 
está presente. Como cidadãos, o que precisamos, na minha opinião, é definir, 
em nível da grande e da média comunidades e da microcomunidade, o nosso 
imaginário e caminharmos em seu rumo. O Governo pode fazer muito, mas 
não pode fazer tudo. A sociedade, a cada dia, deve participar mais, com o 
calor da emoção, não apenas com o seu lado formal e organizado. Referindo-
me ainda ao Projeto Manuelzão, que estabeleceu seu imaginário, precisamos 
também mobilizar a comunidade da bacia do rio das Velhas, para termos o 
peixe de volta. É uma linguagem que todos os cidadãos entendem. É uma 
linguagem que toca. Dai para cá, virá o trabalho de despoluição, o trabalho 
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com as comunidades em relação à saúde, com as Prefeituras, 
melhorando a gestão municipal, etc. É isso que, na verdade, compõe o que 
chamaria de melhoria da qualidade na gestão de águas pelo toque humano, 
pelo toque das pessoas, pela universalização das possibilidades de 
participação nesse atual e já evoluído modelo de gestão. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Edésio Teixeira de Carvalho 
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais a oportunidade de participar deste seminário. 
Gostaria, ainda, de cumprimentar os membros da Mesa, pedindo-lhes 
desculpas por não citar a todos, em beneficio de um melhor aproveitamento 
do tempo. 

Vou começar dizendo-lhes que a contundência, às vezes, implica uma 
certa falta de educação. Então, quero dizer que serei um pouco mal-educado, 
porque preciso de um pouco de contundência. (- Lê:) 

"As nossas preciosas matas vão desaparecendo, vitimas do fogo e do 
machado destruidor, da ignorância e do egoísmo. Nossos montes e encostas 
vão se escalvando diariamente. Com o andar do tempo, faltarão as chuvas 
fecundantes, que favorecem a vegetação e alimentam nossas fontes e rios, 
sem o que o nosso belo Brasil, em menos de dois séculos, ficará reduzido 
aos páramos e desertos áridos da Libia. Virá, então, esse dia terrível e fatal 
em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos erros e crimes 
cometidos. Eia, pois, legisladores do vasto Império do Brasil, basta de dormir! 
É tempo de acordar do sono amortecido em que há séculos jazemos." José 
Bonifácio, em representação à Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do 
Império do Brasil, sobre a escravatura. Ela não foi apresentada em 1823 
porque foi dissolvida em 23 de novembro desse ano, sendo o Patriarca preso 
e deportado. 

Permito-me, ainda, citar um outro pequeno texto. (- Lê:) 
"A longa experiência que tem o Sr. Engenheiro-Chefe Dr. Lassance Cunha 

quanto às dificuldades para abastecimento d'água no Ceará o conduziu a 
recomendar-me verbalmente a não esquecer este assunto. Então, tive 
ocasião de propor estudarmos um meio que talvez colha bons resultados. 
Trata-se de constituir os nossos aterros e obras d'arte nos cursos que 
oferecem amplas bacias e terreno pouco permeável em verdadeiros açudes, 
revestindo interiormente os taludes e transformando as pontes sobre os rios 
em simples passadiços sobre vertedouros de alvenaria que, tendo a mesma 
ascensão da vazão imprescindível à ponte, constituir-se-ão em sangradouros 
dos açudes, ficando implantados nos dois extremos da parede." 

Esses dois textos foram extraídos do volume 18 das obras completas de 
Saturnino de Brito, um engenheiro civil e sanitarista que atuou em Belo 
Horizonte. Essa obra foi publicada pelo Ministério da Educação e Saúde, pelo 
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Instituto Nacional do Livro e pela Imprensa Nacional. 

O primeiro texto, datado de 1823, refere-se às palavras do Patriarca, e o 
segundo é da década de 1890. 

Apenas gostaria de chamar a atenção, nessas duas citações, para o 
seguinte: a degradação que motivou a exortação do José Bonifácio piorou, 
evidentemente, ao longo de 180 anos. 

E chamo a atenção também para dois engenheiros de altíssima 
sensibilidade: o Sr. Lassance Cunha, que ia fazer a Estrada de Ferro de 
Baturité e teve a sensibilidade de pensar que poderia construi-la fazendo de 
alguns de seus componentes um importante auxilio ao combate à falta de 
água, e o Sr. Satumino de Brito, que também teve a extrema sensibilidade de 
levar tão a sério uma obra colateral, apenas uma adaptação a uma obra, para 
tentar resolver o problem;;,. Acho que isso não existe hoje, com a mais 
absoluta certeza, em nossa gestão digitalizada, toda ela baseada em leis. 

Água como componente da terra: o volume de água dos oceanos 
corresponde a 1.372 x 106 km3

• 

Ora, se imaginarmos que a quantidade de água na atmosfera é mais ou 
menos constante, por cálculo simples, devemos levar mais ou menos 2.700 
anos para reciclar toda a água dos oceanos. Isso significa que, quando 
estava assumindo o trono de Israel o Sr. Roboão, podemos ter começado 
uma contagem e, agora, então, estaria reciclada toda a água dos oceanos 
por meio da evaporação e da precipitação. 

Vejam bem os senhores que toda a água que nos abastece no dia-a-dia é 
proveniente dos oceanos. Portanto, acho que precisamos discutir com a 
sociedade mais leiga em bases que são consistentemente verdadeiras. 
Quero dizer que, se hoje tivesse caído uma chuva aqui, ela teria evaporado 
anteontem. Portanto, a quantidade de água à disposição da sociedade é 
absolutamente ilimitada. 

Não estou querendo, de maneira alguma, contestar as palavras do Dr. 
Paulo Romano. Gostaria apenas de discutir a questão das águas em outros 
termos: a quantidade de água sobre a terra, provavelmente, tem aumentado. 
A velocidade de escape é muito grande no planeta Terra. O planeta Marte 
pode ter tido e perdido água, porque a velocidade de escape é muito mais 
baixa. Portanto, temos água juvenil entrando no sistema hidrológico por meio 
dos processos magmáticos. Além disso, eventualmente, podemos estar 
capturando alguma quantidade de água de cometas. Isso é provável. Como a 
Terra não solta, a sua quantidade de água está aumentando. Por outro lado, 
todavia, está ocorrendo com a Terra algo infinitamente pior do que estar se 
desenhando a falta de água no futuro, porque essa vem com a mais absoluta 
regularidade: não temos reservatório geológico para a água, porque ou 
estamos colocando um emplastro de concreto nas cidades, ou estamos 
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colocando as trilhas de bois cruzando-se em diagonal e exercendo um 
papel extraordinariamente eficaz em remover a água das áreas em que 
deveria infiltrar. Digo isso nas áreas montanhosas. 

A água é um componente da terra. Não tem nenhuma autonomia. Não 
deveríamos ter uma agência nacional da água; deveríamos ter uma agência 
nacional da água; que é o reservatório ideal para a água. Com isso, não 
estou dizendo que sou contra os reservatórios das hidrelétricas, mas acho 
que foram feitos para não ser assoreados. 

Ora, considero um absurdo que tenhamos uma bacia de contribuição para 
uma hidrelétrica como essa pequenininha do rio das Velhas da CEMIG ou 
aquela maiorzinha de Furnas que estará em debate hoje. Como podemos ver 
voçoroca sangrando a terra na bacia do rio Maracujá há mais de 200 anos. E 
também perto de Rezende Costa, na bacia do rio das Mortes, onde nada se 
faz. A mais óbvia de todas as parcerias teria que ser entre essas grandes 
empresas detentoras de reservatório, para darem assistência ao pequeno 
fazendeiro, ao pequeno sitiante para que controle as voçorocas de suas 
terras. Nada disso é feito e na minha opinião, com o andar da carruagem, 
nada disso se propõe fazer. 

Como podemos falar que estamos querendo proteger a água se vimos uma 
Avenida Barbacena recebendo mais 30% de impermeabilização absoluta. E 
os trevos viários? Como podemos dizer que queremos proteger as águas se 
vamos daqui para Ouro Preto e encontramos 5km ou 1 Okm de estradas 
deliqüescentes. São aqueles filitos que derretem e jogam água em cima da 
lagoa das Codornas, do rio ltabira, em ltabira. Não se faz nenhuma mureta 
de pé. Só se faz um muro de arrimo num talude rodoviário quando se 
desbarranca todo. 

Deveríamos aprender, com a imortal cidade de Ouro Preto, como se fazem 
muros de arrimo que protegem a água. Por quê? Porque, permitindo a 
fixação de vegetação, é ela que introduz água no solo. Deveríamos aprender 
o esporte nacional chinês que é fazer muros de arrimo. Deveríamos ir ver a 
ilha de Luson, nas Filipinas, que deve ter mais muro de arrimo para criar os 
patamares de plantios de arroz que todo o Estado de Minas Gerais. 
Deveríamos fazer pesquisa na área geotécnica para acabarmos com a 
verdadeira orgia de canaletas com 5cm de concreto de um lado e do outro 
nos cortes, multiplicando por quatro ou cinco os pavimentos das rodovias 
quando isso não é necessário na grande maioria das situação. Provo isso. 
Essas canaletas deveriam ser substituídas por ripas transversais espaçadas. 
O restante da canaleta deveria ser apenas revestido de grama para permitir 
infiltração. Esse procedimento não joga talude no chão; joga apenas alguns 
taludes. Todas as voçorocas do Pais estão protegidas por lei porque nelas 
surgiu uma nascente. Essa nascente é espúria, antigeológica e destrói a 
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terra. Há 28 mil nascentes contadas no Estado de São Paulo porque 
existem 28 mil voçorocas. A nascente que aparece é o último fato da 
degradação ambiental e continua lá exaurindo a terra. 

Do ponto de vista geológico, soterrar uma nascente de origem espúria, uma 
voçoroca é reabilitar a terra. É dar-lhe uma capacidade de armazenamento 
que é geologicamente importante. 

Nessa voçoroca, houve 330.000m3 de bota-fora; com uma porosidade total 
de 20%, são 66.000m3 de águas acumuladas. É assim que se defende água. 
Mostrarei para o Presidente da Comissão de Meio Ambiente e para o 
Deputado Federal a água infiltrando. 

Todas as ações emblemáticas da cidade, da construção rodoviária, da 
agricultura são caracteristicamente uma guerra fonçada contra a presença da 
água entre nós. 

Vou me permitir ler o ponto "Cidadania".(- Lê:) 
"O conhecimento básico das leis que regem o armazenamento da água e 

sua circulação nos vários compartimentos da terra é condição básica do que 
poderíamos chamar de cidadania. A partir desse conhecimento, a 
possibilidade de posicionamento dos cidadãos plenos sobre as politicas que 
envolvam a água completam esse requisito fundamental. Conhecer a terra. 

Tenho dito que a cidadania requer dois pilares fundamentais: o 
conhecimento básico da lingua vemácula, que funda o homem no corpo 
social e o conhecimento básico da Geologia (adaptada aos fins da 
cidadania), que funda o homem no corpo físico da terra, não só do planeta, 
mas da sua terra. A conseqüência dessa face da cidadania seria imediata. Só 
para exemplificar com temas presentes nos debates de hoje: com base na 
iluminação do campo geológico, que serve de leito a considerações amplas 
de gestão, chegamos axiomaticamente à conlusão de que as águas que 
nascem nas cabeceiras de um rio integram naturalmente o patrimônio 
territorial de quem está a jusante na mesma bacia. Desviá-las, a que título 
for, é mutilar esse território. Se uma tal visão não se implantar urgentemente 
no direito internacional, muitas guerras virão por aí, ou, pelo menos, muitos 
ressentimentos a mais do que os já existentes. 

A mesma visão de cidadania, também descendente do pensamento 
geológico, diz que o reservatório da CEMIG, de Fumas ou de que empresa 
for é apenas nominalmente propriedade dessa empresa, mas o território é 
meu! Dar que não tem ela o direito de permitir que seja assoreado. Se o fez 
no passado, deve ser determinada pelo Estado mineiro ou brasileiro a 
promover o desassoreamento possível e a estancá-lo imediatamente, porque 
isso é perfeitamente possível. Como não é só água a questão, mas o 
território inteiro, penso que as três esferas de Governo devem incluir em seus 
orçamentos verbas para aplicação direta em reabilitação territorial, não de 
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Digo mais uma vez o que estou dizendo há 20 anos: com tais medidas, em 
15 anos, emprestamos dinheiro ao Primeiro Mundo." 

Obrigado. 
Esclarecimentos sobre os Debates 

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A 
Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular 
perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por 
escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar 
o debate, solicitamos aos participantes, que fizerem uso do microfone, que se 
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensadas as formalidades das 
saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para sua 
intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Secretário Mauro Santos Ferreira - Sr. Presidente, Deputado Ivo José; 

demais membros da Mesa; Srs. Paulo Romano e Edésio Teixeira, brilhantes 
expositores; senhoras e senhores; não teria muito a acrescentar ao que disse 
o Secretário Paulino Cícero, que hoje, por competência administrativa e por 
determinação do Governador, assume a coordenação da política estadual do 
meio ambiente de modo geral e, em particular, das águas. 

Destaco e enfatizo o que ele afirmou a respeito da grande preocupação do 
Governador Itamar Franco com a questão das águas; ao tratar o problema 
como se fosse uma guerra, não foi compreendido pela mídia e por alguns 
segmentos da sociedade. 

A água pode gerar guerra e, realmente, gera. Por duas vezes, visitei o Sul 
do Líbano e pude constatar que a guerra que ali se trava não se fundamenta 
apenas na religião e na posse territorial, mas também na água - aquela que 
desce do vale do Bekah em rio que faz curva ao Sul do Líbano e se dirige ao 
Mediterrâneo. Ali se trava uma guerra. As colinas de Golan têm a ver com a 
água, cujo maior símbolo, talvez, seja o rio Jordão. A questão da água é 
crucial e deve ser vista como tal. 

A estação de tratamento de Belo Horizonte, a que o Secretário Paulino 
Cícero se referiu, é obra que aparece pouco. Se os recursos ali colocados 
tivessem sido usados na construção de um viaduto ou na duplicação de uma 
rodovia, o trabalho do Governo estaria mais visível, e o apelo político seria 
maior. A sociedade, muitas vezes, não se dá conta da importãncia dos 
recursos naturais - sobretudo, da água - para a manutenção da vida. Por 
isso, é importante salientar que a prioridade do atual Governo ê proteger 
nossa água, e isso é bom. 

Inúmeras foram a vezes que, entre nós, falamos da bacia do São 
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Francisco. Ano passado, fui procurado pelo amigo Paulo Romano, e 
conversamos muito sobre o assunto. 

Foi quem, talvez, tenha me chamado a atenção, pela primeira vez, para o 
tratamento prioritário que deve ser dado a essa questão. E não é uma visão 
provinciana, não é para defender exclusivamente interesses de Minas Gerais, 
mas para defender o patrimônio nacional. Essa questão interessa a todo o 
País, fundamentalmente a Minas e aos Estados do Nordeste do Brasil. 

Com essas palavras, Deputado Ivo José, agradeço e peço desculpas por 
ter chegado atrasado. Fico muito feliz em participar deste evento. 

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida ao Prof. Edésio, formulada por 
Alexandre Lisboa, do Sindicato dos Engenheiros: ·A canalização de córregos 
e rios não seria um erro, além de consumir recursos públicos escassos?". 

O Sr. Edésio Teixeira de Carvalho - Em primeiro lugar, gostaria de 
agradecer-lhe por essa questão ter sido levantada, porque permite dizer que 
estamos em uma Casa onde são elaboradas as leis. Estamos construindó 
uma segunda natureza no meio urbano. O homem, melhor componente do 
meio ambiente, consegue melhorá-lo muito e precisa de liberdade para isso. 

Vários fundos de córrego não podem ser ocupados pela margem direita ou 
pela margem esquerda em uma determinada extensão. Fundos de córrego 
devem ser tratados à luz de critérios que aproveitem o conhecimento 
geológico. 

Considerando a situação de muitas pessoas que vão à Prefeitura pedir 
canalização, não tenho como dizer que estão erradas. Se estivesse na 
mesma situação, talvez também solicitasse canalização. Cria-se uma 
condição muito precária do meio ambiente físico nesses locais. Na minha 
opinião, em grande parte, isso procede da lei. Do ponto de vista hidrológico, 
em algumas situações, a canalização pode ser admitida como mal 
necessário. A Europa está descanalizando o mundo. O que falta é a 
sociedade começar a discutir alternativas. Evidentemente, nunca foram 
discutidas, pelo menos, durante o grande "boom" de crescimento urbano no 
Brasil, da década de 50 até agora. Em tese, é um erro. Mas, às vezes, a 
canalização tem de ser feita, porque outras ações preparatórias não foram 
feitas antes. Precisamos discutir isso com muita profundidade. 

O Deputado Federal Virgilio Guimarães - Minha pergunta não se insere 
inteiramente no assunto que debatemos, mas quero aproveitar a presença do 
Secretário-Geral do Ministério, Dr. José Carlos, e do Secretário Paulino 
Cícero. 

A imagem usada é meio surrada, mas é real. Fazer transposição do São 
Francisco na situação em que esse rio está hoje é pedir ao anêmico que faça 
doação de sangue. Não há como. Já conversei sobre esse assunto com o 
Secretário Paulino. O orçamento do plano diretor de recuperação da bacia do 
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São Francisco é da ordem, de R$1.400.000.000,00. Na Comissão de 
Orçamento, o então Ministro Bezerra nos garantiu que, de R$170.000.000,00, 
R$50.000.000,00 seriam gastos com a transposição da bacia, o que é pouco, 
mas é alguma coisa. 

A cada R$2,00 gastos em bombeamento, em abertura de canais, seria 
gasto R$1 ,00 aqui, na recuperação da bacia. 

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, estão previstos, 
exclusivamente, gastos em bombeamentos e em canais. Solicito ao 
Secretário-Geral do Ministério que apresente essa questão da garantia dos 
investimentos na recuperação da bacia do São Francisco em Brasília, a fim 
de mudar essa situação. A necessidade de recuperação da bacia, com ou 
sem transposição, é urgente. 

A segunda questão é sobre os recursos da Pampulha. Hã pouco tempo, 
Minas, o Brasil, perdeu um recurso que poderia ter vindo do Japão para a 
recuperação da Pampulha por ocasião da vinda do Imperador Akihito, que 
acabou optando pelo Peru e por um outro país da América Latina, porque 
passaram-lhe a idéia de que a Pampulha era o cartão de visitas de Belo 
Horizonte. E não é nada disso. A recuperação da bacia da Pampulha é a 
recuperação do rio das Velhas, do rio São Francisco. Evidentemente, ela é o 
cartão-postal de Belo Horizonte, mas, sobretudo, uma obra da maior 
importãncia do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da defesa das 
águas e da população que vive ali. 

A minha sugestão, aproveitando a presença do Deputado Ivo José, é que a 
Assembléia junte esforços e faça um apelo para que, dos recursos previstos 
no orçamento de 2001, que são da ordem de R$12.000.000,00, para a 
recuperação de bacias hidrográficas de Minas, fossem liberados, de imediato, 
pelo menos uns R$7.000.000,00, R$8.000.000,00, para o início das obras na 
Pampulha. Acho que, com a manifestação desta Assembléia e da bancada 
federal - espero mobiliza-la, junto com o Tilden -, conseguiremos, dos 
recursos para as bacias hidrográficas de Minas, uma parcela significativa 
para a Pampulha ainda este ano. 

São esses os dois assuntos que levanto: a recuperação da bacia do São 
Francisco antes de qualquer questão e o esforço, desde já, para que a 
Pampulha seja beneficiada com esses recursos. Ambas as ações ajudam ao 
objetivo geral deste seminário, que é a preservação do São Francisco e a 
recuperação das águas mineiras. 

O Secretário Paulino Cícero de Vasconcelos - Caro Deputado Federal 
Virgílio Guimarães, com referência à questão da revitalização do rio São 
Francisco, estive em Brasília, em visita ao Ministro José Sarney Filho, hã 15 
dias. Conversando com ele e com o seu Secretário Executivo, presente no 
Plenário, recebemos a garantia, a segurança de que o Presidente Fernando 
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Henrique Cardoso considera indispensável para se fazer a transposição 
do rio São Francisco, sua revitalização. A decisão da Presidência da 
República me foi comunicada pessoalmente pelo Dr. José Carlos de 
Carvalho: não haverá transposição sem revitalização, e as obras deverão 
caminhar conjuntamente. No mesmo passo em que se faz obra de 
transposição, que é em longo prazo, fazem-se obras de revitalização. 

Em Minas Gerais, foi criada, por decreto do Governador, uma comissão 
liderada por meu companheiro Mauro Santos, Secretário do Planejamento, 
que fez todo o levantamento das necessidades em termos de saneamento 
básico, tratamento de esgoto, distribuição de água tratada, microbarramentos 
para evitar contaminação do corpo de águas, reflorestamento ciliar e matas 
de topo, enfim, todas as obras indispensáveis para a revitalização do Velho 
Chico foram levantadas por essa comissão; isso está em meu poder e 
também no do Ministério da Integração Nacional. 

Quanto ao mais, quero apresentar meus sinceros e efusivos cumprimentos 
à bancada federal de Minas Gerais no Congresso Nacional, de modo 
particular, ao Deputado Virgílio Guimarães, que, assim como o Deputado 
Tilden, vem fazendo grande esforço para contemplar, com verbas de 
recuperação e revitalização, os corpos de água do Estado, especialmente, a 
barragem da Pampulha, que, mais do que um cartão de visitas, é uma peça 
indispensável nesse cenário de águas do rio São Francisco. 

Quero dizer, também, que, na semana passada, visitei as obras da Estação 
de Tratamento de Esgoto do Rio Arrudas. A operação preliminar será 
inaugurada no mês de junho, e, atê dezembro, estarão concluídas e, 
possivelmente, em operação as fases primária, secundária e terciária, com o 
recolhimento de 80% dos esgotos sanitários da região metropolitana. Mas 
isso só será possível se cumprida, também, a construção da Estação de 
Tratamento de Esgoto do Ribeirão do Onça. 

Então, quero dizer, com muita alegria, que, na quinta-feira, quando visitei a 
Estação do Arrudas, disse-me o Presidente da COPASA, Dr. Marcelo 
Siqueira, que já havia fechado a compra do terreno para a construção da 
ETE do ribeirão do Onça, que é exatamente aquele que dá a maior 
contribuição "polutiva" para a Pampulha. É o Onça que produz aqueles 
odores que os passageiros, no Aeroporto da Pampulha, percebem em certos 
dias, quando há uma reversão térmica. 

Então, cumprimento-o pelo que vem fazendo e acho que agora, com a 
colaboração dos senhores e com essa verba já posta no orçamento, as 
coisas vão caminhar de forma mais adequada. 

O Sr. José Carlos Carvalho - Quero aproveitar a oportunidade para trazer 
ao conhecimento da Assembléia Legislativa e dos participantes deste evento 
alguns esclarecimentos sobre as questões levantadas pelo Deputado Virgilio 
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Guimarães. Como mencionou o Secretario Paulino Cícero - e quero dar o 
meu testemunho do empenho com que, em nome do Governo de Minas, o 
Secretario tem acompanhado essas questões no plano federal -, ja com a 
aprovação do Presidente Fernando Henrique Cardoso, decidimos 
encaminhar essa questão em duas vertentes principais. A primeira, que diz 
respeito ao licenciamento ambiental do empreendimento, foi determinar que 
os estudos de impacto ambiental fossem estendidos a Bahia e a Minas, 
ampliando sua abrangência e pedindo informações complementares, de tal 
maneira que, com relação ao licenciamento ambiental do empreendimento 
propriamente, possam ser levados em conta impactos ambientais 
mensuráveis a montante do empreendimento, particularmente nos trechos da 
bacia do São Francisco localizados na Bahia e em Minas Gerais. 

Do mesmo modo, confirmando as palavras do Secretario Paulino Cícero, o 
Govemo Federal vai lançar uma ação específica de revitalização da bacia do 
rio São Francisco, para o que se cogitou, inicialmente, uma verba de 
R$50.000.000,00, que, agora, esta praticamente fixada em R$70.000.000,00, 
por meio de projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional, criando uma 
ação específica de revitalização da bacia do São Francisco no orçamento 
ge1al da União. 

Alias, no âmbito do Plano Plurianual de Govemo aprovado pelo Congresso, 
temos na chancela do Ministêrio do Meio Ambiente, um programa específico 
que representa a porta de entrada desses recursos no orçamento federal - o 
programa denominado Nosso Rio São Francisco-, alêm de outros programas 
do Ministério que têm abrangência nacional, como o Programa Nacional de 
Florestas, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos e o Programa 
de Despoluição de Bacia Hidrográfica, que servirão de âncora para a 
alocação dos recursos do orçamento federal. 

Simultaneamente, estamos solicitando a Secretaria de Recursos Hídricos, 
a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e â 
Agência Nacional de Águas que, em articulação com os Estados, os usuários 
e a sociedade civil agilizem os procedimentos para a criação do comitê de 
bacias. Entendemos que deva ser atribuído ao comitê, em médio e longo 
prazos, o papel de definir as prioridades, inclusive a competência para 
estabelecer a alocação dos recursos para o programa de recuperação 
hidroambiental da bacia, nos termos em que vem sendo discutido com os 
órgãos estaduais do meio ambiente de todos os Estados que compõem a 
bacia. 

Com relação â questão da Pampulha, também levantada pelo Deputado 
Virgílio Guimarães, quero ressaltar a importância do esforço articulado da 
bancada mineira, inclusive dos Deputados Virgílio Guimarães e Tilden 
Santiago, para que o orçamento da União, ja em 2001, pudesse contemplar 
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uma ação especifica denominada despoluição de rios e lagos de Minas 
Gerais. Naquela época, na articulação do Ministério do Meio Ambiente com a 
bancada federal de Minas, já se colocava o foco na Pampulha; razão pela 
qual estamos aguardando uma definição da bancada, porque, por regra 
democrática, temos procurado aplicar as emendas de bancada num processo 
de articulação com as respectivas bancadas federais. 

Antecipando-se a essa decisão política da bancada federal, o Ministério do 
Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas vêm mantendo contato com 
as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, particularmente com o Comitê 
Intermunicipal da bacia da Pampulha. Houve várias reuniões técnicas 
definindo o plano de aplicação e as ações a serem contempladas por esses 
recursos. A nossa expectativa é de que, tão logo essa decisão seja proferida 
pela bancada federal, o Ministério do Meio Ambiente faça os respectivos 
convênios com as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. 

O Sr. Presidente - Temos quatro inscrições, três para intervenção oral e 
uma por escrito, formulada pelo Sr. José Brígida Pereira Júnior e 
encaminhada ao Secretário Paulino Cícero. Ele pergunta o que se pode fazer 
junto aos fazendeiros para que construam curvas de nível e microbarragens 
nos terrenos inclinados para resguardar os rios do assoreamento. Solicitamos 
ao Secretário que oportunamente responda ao Dr. José Brígida. 

O Sr. Vicente de Paula Rodrigues - Neste "planeta água", como diz a 
música de Guilherme Arantes, 3% apenas são água potável, própria para 
consumo humano. Dos 3%, 12% estão em solo brasileiro. Dos 12% em solo 
brasileiro, 75% estão na região amazônica. Existem países que ensinam ás 
crianças na escola que a região amazônica faz parte de um patrimônio 
mundial, desconhecendo a soberania nacional. Pela fala de cada palestrante 
de hoje, parece que estamos falando a mesma língua. Todos defendemos a 
água, todos a reconhecemos como fator fundamental para a preservação 
humana. 

A pergunta para o companheiro Paulo Afonso é a seguinte: "Se 
compreendemos a importáncia da água, como entender que o Governo 
Federal, por meio de uma orientação do Fundo Monetário Internacional e do 
Banco Mundial, pretenda privatizar a água?". Queria, também, que o 
palestrante falasse sobre uma segunda questão. Como é feita a exploração e 
a manutenção desse bem no restante do mundo, principalmente nos Estados 
Unidos, pais que sempre é apresentado como comparativo para a Nação 
brasileira? Obrigado. 

O Sr. Paulo Afonso Romano - De maneira breve e muito clara, digo a 
todos, sobretudo ao interlocutor, que não há possibilidade de nenhum 
governo privatizar água. Essa hipótese existia antes da Constituição de 1988 . 
Havia a possibilidade de, em se fazendo obra, aquela água ser utilizada de 
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modo privado. Hoje a essência vem da Constituição, e a água é um bem 
público, não é de governo. Por isso é que valorizamos a coerência da nova 
lei de recursos hídricos, ao regulamentar aquele item da Constituição, 
mostrando que ela é um bem comum. É o item I do Capítulo I, art. 1° da lei, 
ou seja, a água é um bem comum, é da sociedade e de cada um de nós. É 
por essa razão que mencionei a essência da questão da cidadania. Mais que 
direito e dever, temos o poder de decidir sobre a água. 

É claro que existem mecanismos para essas decisões, que já foram 
mencionados. Por exemplo, os comitês de bacia, quando devidamente 
organizados, serão a representação da sociedade, escolhidos livremente 
entre aqueles segmentos organizados ou não de usuários, Governo Federal, 
Governo Estadual, porque as águas são de domínio dos Estados ou da 
União, não vamos entrar em detalhes. Mas é domínio representando a 
sociedade, não outra coisa. E a sociedade civil sempre participará desses 
comitês. 

Sem querer entrar em polêmica, a importãncia de levantar o tema é 
exatamente para dizer que as decisões são da sociedade. O que se tem de 
privatização ou não são programas relacionados com empresas, não com a 
água. 

O Sr. Giovãnio Ribeiro de Sá - Bom-dia, Sr. Presidente, senhores 
integrantes da Mesa, senhoras e senhores. Sou Secretário de Meio Ambiente 
de Engenheiro Caldas, região Leste, Presidente da ONG 500 - Natureza é 
Vida, pela qual temos o aval do comitê da bacia hidrográfica do rio Caratinga. 
Estamos, também, engajados na campanha em favor da bacia hidrográfica 
do rio Doce, do Marco Antônio. 

Sr. Secretário Paulino Cícero, trago um documento com fotos da minha 
cidade, Engenheiro Caldas. Lá existia uma lagoa de 40 alqueires 
aproximadamente. 

No passado, naqueles programas pró-várzeas, esgotaram essa lagoa para 
fazer pasto, etc. Hoje em dia, a nossa região carece, imensamente, de água; 
não só Engenheiro Caldas, mas também Sobrália, Fernandes Tourinho, 
Tarumirim e Alpercata, afetando ainda agora Dom Cavati. Como prova, há 
aqui algumas fotografias, se for do interesse dos senhores. Venho saber do 
Secretário sobre a possibilidade de retomarmos essa lagoa, uma vez que ela 
foi tomada por fazendeiros- e não vou dizer que eles são desonestos porque 
estão trabalhando honestamente a terra - e eles não querem devolver a terra, 
não sei até onde eles têm esse direito. Eles não têm documento legítimo 
dessa terra. Quero saber sobre a possibilidade de reavermos essa lagoa, 
uma vez que a região carece imensamente dessa água e está sendo 
invadida, devido à seca, por aruerinha, uma árvore baixa que simplesmente 
desmancha o terreno. Ela acaba com toda a vegetação. Então, a nossa 
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cidade é hoje basicamente agropecuária. A evasão humana em nossa 
região está muito grande. Há dez anos, a região tinha 120 mil habitantes, 
hoje são apenas 40 mil. Então, o prejuízo para o Estado é muito grande. 
Gostaria que o Secretário me dissesse como vamos resolver esse problema. 

O Secretário Paulino Cícero - Respondendo de maneira bastante sucinta, 
devido ao adiantado da hora e exclusivamente por essa razão, quero dizer a 
você, Giovãnio, o seguinte: isso pode ser feito, ou seja, a recomposição de 
uma lagoa que originalmente pertencia à geografia da região. Há muitos 
casos de lagoas que deixaram de existir porque foram objeto de saneamento, 
e que, na verdade, voltaram depois a ser recompostas. Isso, naturalmente, 
depende de um projeto amplo de investimentos, de ações judiciais que 
afastem os atuais ocupantes se é que a terra não tem dono, se a terra for 
devoluta. É preciso retomar o terreno para essa finalidade, com ações da 
Prefeitura municipal declarando a área de utilidade pública para efeito desse 
projeto de recomposição ambiental e mais algumas ações que farão o fecho 
desse projeto. Sugeriria uma conversa sua com o Dr. William, Diretor-Geral 
do IGAM, que está presente. Ele vai detalhar para você outras medidas que 
poderão e deverão ser feitas. 

A Deputada Maria José Haueisen - Senhores e senhoras, autoridades 
presentes, bom dia. Dr. Edésio, é sempre um prazer ouvi-lo. Infelizmente, 
não ouvi toda a sua fala, mas ela me preocupa porque é muito diferente da 
maioria das que escutamos. Enquanto ouvimos e lemos muitas vezes que a 
água é bem finito, o senhor garante que ela é infinita. Torço para que o 
senhor esteja com toda a certeza nesse assunto. Queria dizer o seguinte: se 
de fato a água é bem infinito, na vida real e na prática, em determinados 
lugares ela desaparece. Tenho certeza de que o desmatamento é um 
problema sério, pode fazer com que a água desapareça, haja vista que por 
onde ando mais, no vale do Jequitinhonha, os rios que eram perenes se 
tomam temporários, e estes desaparecem. Os grandes rios, onde ninguém 
ousava nadar com muita tranqOilidade, são atravessados a pé pelas pessoas. 
Por exemplo, o rio Jequitinhonha, o rio Mucuri, etc. 

O senhor falou que as pequenas nascentes nos olhos d'água da voçoroca 
são nocivas. Em qualquer região onde apareça uma nascente é uma 
felicidade, é uma alegria para o povo e, às vezes, ela não aparece na 
voçoroca, aparece em uma malinha, em uma reserva florestal e é tratada 
com muito cuidado porque ali está a esperança de uma família ou de 
algumas famílias. Sei que o desmatamento influiu demais para que essa 
água desaparecesse, mas nesses lugares aos quais me referi, não existem 
cimento nem asfalto, o povo anda na estrada de chão. Não existem 
canaletas, muro de arrimo, nada. O pior que pode aparecer é pasto pisado 
pelo boi que, de certa maneira, compacta o terreno . 
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Gostaria que o senhor me esclarecesse outra coisa: não tenho idéia 

formada a respeito do eucalipto. O vale do Jequitinhonha é cheio de 
eucaliptos. Uns falam que ele seca a terra, outros dizem que isso é bobagem. 
Não consegui saber se é bom ou ruim a quantidade de eucalipto que existe 
no vale do Jequinhonha. Gostaria que o senhor tirasse minhas dúvidas. Muito 
obrigada. 

O Sr. Edésio Teixeira de Carvalho - Quanto à questão de a água ser 
literalmente inesgotável na terra, a explicação seria a seguinte: na realidade, 
o planeta Terra tem uma velocidade de escape muito grande. Quanto ao OH-
e o H+, um deles poderia, eventualmente, escapar. Então, não teríamos o 
binário que faz a água. O planeta Marte pode ter perdido água por essa via, 
mas é praticamente impossível a Terra perder uma quantidade significativa. 
Portanto, a quantidade total de água na Terra está aumentando. Mas, 
Deputada, vamos imaginar uma situação conhecida: a gota de água que cai 
na malinha da PUC vai viajar semanas para chegar ao Arrudas. Ela vai 
infiltrar-se; a gota de água que cai no estacionamento em frente à PUC viaja 
meia hora e cai no Arrudas. Se esquecermos as barragens, em poucas 
semanas ela estará no mar. Não está diminuindo a quantidade de água do 
planeta, mas o seu ciclo de retorno ao mar está se acelerando muito. 
Lembramo-nos daquele filme "Tempos Modernos", do Carlitos. Deve haver 
agrônomos nesta Casa que talvez possam responder melhor sua indagação, 
mas, como geôlogo, acho que o eucalipto, antes de jogar água para fora, 
ajuda muito a infiltrá-la. Entre um eucaliptal e uma boiada em minha encosta, 
ainda ficaria com o eucaliptal. Acho que foi uma certa extensão da educação 
ambiental que estigmatizou a espécie, não a maneira de gestão, que fez com 
que tivéssemos eucaliptais em milhares de hectares. Já tenho comentado 
com algumas pessoas o seguinte: se eu plantar 15 mil pés de alface, 
descendo e subindo morro, com certeza, o desastre vai ser muito maior do 
que com o eucalipto. Não é o eucalipto em si, mas o eucaliptal. Concordo 
com V. Exa. Acho que isso deve ser olhado com o máximo cuidado. 

Diria para a Deputada, com a mais absoluta certeza, o seguinte: para a 
região montanhosa do Estado de Minas Gerais, para o vale do Paraíba, se 
invertermos as disposições do Côdigo Florestal, a lei consegue ser 
melhorada. Estamos liberando para o uso agrícola precisamente a porção 
mais delicada, onde estão exatamente as voçorocas, ou seja, na meia-
encosta. Está certo que deveremos ter uma mata ciliar, mas, na minha 
opinião, aquela planície aluvial tem de ser explorada ao máximo, exatamente 
para que possamos reflorestar a meia-encosta. O mesmo deve ser feito com 
o topo. Se olharmos para uma encosta européia, vamos ver que ela é o 
inverso da nossa. Acho que, nesse ponto, e sô nesse, estou mais com os 
europeus que com os brasileiros. Em tudo o mais, somos melhores que eles 
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todos. 

Agradeço muito. Não sei se consegui responder a suas indagações, mas 
continuo à disposição. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos 
ilustres expositores, debatedores e pessoas presentes a este primeiro painel 
e o declara encerrado. 

2• Painel 
O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis)- Neste instante, damos inicio ao 

2• Painel, com o tema "Privatização de Furnas". 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa o Exmo. 
Sr. Luiz Márcio Viana, Secretário de Estado de Minas e Energia; a Exma. 
Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do Estado; e os 
Exmos. Srs. Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente desta Casa; Deputado Federal Virgflio Guimarães; Maurício 
Tolmasquim, Coordenador do Programa Energético da COPPE-UFRJ -
Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; e Luiz Gonzaga Ulhoa Tenório, 
Presidente da Federação Nacional dos Urbanitários- FNU. 

O tema que agora vamos tratar é a privatização de Furnas, sobejamente 
tratado nos últimos tempos, nesta Casa, a Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, como também em todo o Estado e no Brasil. Gostaríamos de 
ressaltar a importância da Assembléia quanto à sua proposta de 
interiorização, de entrelaçamento com a sociedade, porque, como Casa do 
povo, busca, denodadamente, o anseio de estar em perfeita sintonia com ela 

A Assembléia Legislativa de Minas tem debatido temas importantes nos 
últimos anos. Como já citado pelo Deputado José Milton, Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa, durante a abertura 
dos nossos trabalhos, em 1993, na 12• Legislatura, esta Casa promoveu um 
seminário legislativo sobre as águas, que redundou em 246 proposições, 
entre as quais surgiu a Lei n• 11.504, de 1994, que dispõe sobre a política 
estadual de recursos hídricos. 

Mais tarde, com o advento da Lei Federal n• 9.433, de 1997, a Assembléia 
Legislativa colocou em tramitação e aprovou uma proposição que redundou 
na Lei n• 13.199, que adequava a política das águas à Lei Federal n• 9.433. 

Gostaria de salientar que, no debate das águas realizado na Casa, em 
1993, a Assembléia discutiu uma maneira de gestão compartilhada das 
águas, proposta dos comitês de bacias, já vislumbrada em países mais 
adiantados, principalmente a França, onde muitas pessoas têm oportunidade 
de conhecer esse sistema de gestão compartilhada com a sociedade que são 
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os comitês de bacia. Isso foi inserido na proposição tomada em lei pela 
Assemblêia mineira. Depois foi reescrita na lei federal; por isso, a Assemblêia 
de Minas já se readaptou á legislação federal criando a Lei n° 13.199, de 
1999, que trata dos comitês de bacias. 

Nós, Deputados que entramos na Assemblêia na 13• Legislatura, temos 
observado quanto a Casa e seus membros se têm preocupado com a gestão 
das águas e, como conseqüência, com o meio ambiente. Têm sido colocados 
em votação na Casa vários projetos relativos a áreas de proteção ambiental 
de bacias. Sabemos ainda de muitas proposições de vários Deputados, das 
várias regiões do Estado, que criaram áreas de proteção ambiental para 
bacias hidrográficas de suas regiões. 

Não queremos - nem temos a pretensão - nos alongar como coordenador 
dos debates, porque temos expositores de maior quilate para exporem os 
seus pensamentos. Mas, como coordenador dos debates, quero dizer que a 
Assemblêia Legislativa tem discutido o assunto da privatização de FURNAS 
de modo integral. Conseguimos na Casa 71 assinaturas - e podemos atê 
conseguir a unanimidade - de Deputados que são contrários á privatização 
de FURNAS. 

Gosto de me estender quando falo sobre ·essa privatização. Temos que 
analisar a privatização do setor hidrelêtrico brasileiro de um modo muito mais 
amplo. Como tal, gostamos sempre de incluir a CHESF e a ELETRONORTE 
como parte integrante da nossa luta, que ê global contra a privatização das 
águas brasileiras. Já perdemos algumas estatais, mas não queremos perder, 
a maior delas, FURNAS, responsável por 43% da energia elêtrica consumida 
no Pais. Mas queremos tambêm nos referenciar a CHESF e á 
ELETRONORTE, que tambêm são mananciais importantes que Minas 
possui. 

Falando em privatização, queremos destacar uma matéria que saiu no 
"Caderno Ecológico" do jornal "Estado de Minas", um jornal conservador, não 
progressista, mas que esta realmente voltado para as causas do nosso 
Estado. Apesar de seu conservadorismo, sabemos de suas lutas em 
determinados setores. 

Hoje, a página principal do Caderno Ecológico traz o Sr. George W. Bush, 
ou "Mr. Bruxo" para mim, como inimigo do planeta, pois afinnou que não vai 
assinar o Protocolo do Kyoto que trata das emissões de gases poluentes na 
atmosfera. Ele diz textualmente: "Somos o maior poluidor do mundo, mas se 
for preciso, vamos poluir ainda mais para evitar uma recessão na economia 
americana". 

Por essas e outras razões, temos de defender o que ê nosso. Tenho um 
ponto de vista estritamente ideológico contra as privatizações, principalmente 
em alguns setores. O setor energêtico, relacionado ás hidrelêtricas, ê mais 
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importante ainda. Temos discutido e vamos continuar discutindo o uso 
múltiplo das águas e o que isso representa para nós, brasileiros, e para o 
planeta Terra. 

Temos a certeza de que só a gestão do Estado, que tem o viés social, é 
capaz de dar a dimensão ecológica e planetária à defesa do bem maior da 
humanidade, a água. 

Como profissional da saúde, sei que as crianças, já no ensino fundamental, 
têm profunda consciência da importância da água na vida do planeta, porque 
é o elemento principal que compõe o ser humano, todos os animais, as 
plantas e participa dos fenômenos biológicos que alimentam a vida no 
planeta. Privatizando o setor elétrico, indiretamente estaremos legislando 
contra nós mesmos, porque não sabemos se, amanhã, um Congresso 
Nacional submisso vai deixar que as águas fiquem nas mãos daqueles que 
possam vir a comprar ou já tenham comprado nossas águas. 

É um aspecto ideológico para mim, como membro da Mesa, a defesa 
desse bem fundamental da humanidade. Nas mãos da iniciativa privada, é 
inquestionável a preponderância do elemento lucro, egoísta, de conquista, 
que lhe é peculiar. 

Entendemos que o controle das águas deve continuar com o Estado, não 
com uma das famigeradas agências reguladoras do Pais, que nada mais 
fazem do que copiar os Estados Unidos, como a ANATEL e a ANEEL. Não 
podemos aceitar que amanhã essas agências tenham primazia sobre o 
capital. Não posso entender que em um mundo globalizado, sob a égide do 
neoliberalismo, essas fusões grandiosas entre empresas privadas venham 
para beneficiar a humanidade. A história da humanidade está repleta da 
preponderância do egoísmo humano. 

Já extrapolamos essas discussões feitas na Assembléia, em recinto 
fechado. Sou do Sul de Minas, de uma região próxima ao reservatório de 
Fumas. Já houve importantes reuniões na cidade de Capitólio e, 
recentemente, em São José da Barra, às margens de Fumas. Também já 
fizemos reuniões nas Câmaras Municipais de Carmo do Rio Claro, Formiga e 
Alterosa. Tenho certeza de que a população está bem conscientizada sobre o 
uso das águas. 

Hoje, extrapolamos as discussões em ambientes fechados, mas aqui é o 
nascedouro das idéias, onde temos oportunidade de ouvir e entender 
pessoas gabaritadas como as que compõem nossa Mesa agora e a 
compuseram na reunião anterior. Temos certeza de que ouvindo, entendendo 
e apreendendo as informações seremos irradiadores desses conhecimentos 
para a população. 

Tenho certeza de que a população está consciente do papel do nosso 
sistema hidroelétrico e do uso múltiplo das águas. As manifestações que têm 
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ocorrido no lago de Fumas, sob a coordenação da Associação dos 
Municípios Lindeiros ao Lago de Furnas - AMLAGO -. são mostras da 
compreensão e da preocupação dos Prefeitos em relação ao problema. 

Filho de ferroviário e nascido na região, sou testemunha dos traumas 
causados pela inundação de grandes extensões de terra, preconizada como 
necessária para o desenvolvimento do Brasil nos idos de 1957, no Governo 
Kubitschek. Foi á custa de muito sofrimento que aquilo se fez. Pessoas 
perderam terras férteis e objetos de valor afetivo. sendo levadas. com isso, 
ao desespero e, em muitos casos, à morte por suicídio. Sítios, fazendas, 
povoados e uma cidade inteira submergiram nas águas, o que custou 
sacrifícios imensuràveis à região. E agora, que ela se recuperou do trauma, 
que se organizou e encontrou na atividade turística uma forma de se 
recompor. de apagar o passado, vê-se sob a ameaça da entrega de suas 
águas à iniciativa privada e, pior ainda, aos especuladores internacionais, 
que, tenho certeza, jogarão, de novo, aquela gente na dificuldade, 
provocando novos traumas. 

Agradecemos a presença de todos. Apesar de o Presidente do BNDES, o 
Sr. Francisco Gros, não ter atendido ao convite, ficou acertado entre os 
palestrantes que não a"rescentarão ao seu tempo o que estava reservado a 
ele. Passo a palavra a uma personalidade marcante na vida jurídica e, hoje, 
política de Minas Gerais, a Procuradora-Geral Carmem Lúcia Antunes Rocha, 
que disporá de 15 minutos para sua exposição. 

Palavras da Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha 
Agradeço o Presidente Marco Régis pelo cumprimento e saúdo os 

Secretários de Estado e os participantes do evento. Agradeço também a 
Casa pelo convite e parabenizo-a pela promoção de um acontecimento de 
tamanha importáncia como o ciclo de debates sobre as águas e a questão de 
Furnas. 

Muito provavelmente, a água, o chamado "ouro branco", é o tema mais 
grave sobre o qual o mundo tem de pensar. A água é, sem dúvida, um 
elemento que pode tanto causar guerras quanto promover a paz. Esse é um 
dado da maior relevância. Como cidadã mineira, sinto-me muito honrada de 
fazer parte de um Estado cuja Assembléia se preocupa com esse problema a 
ponto de colocar para a sociedade um questionamento de tão alta monta. 

Passo, no tempo que me foi concedido, à formulação de questões 
especificas sobre a privatização de Fumas. De inicio, cabe acentuar que, em 
1999, quando o Governo Federal, reiteradas vezes, dizia que estava 
promovendo a privatização de Fumas, o Governador Itamar Franco designou 
uma comissão de advogados, professores e juristas para estudar a questão 
legal e constitucional da privatização, uma vez que as opções políticas 
podem ser questionadas no plano político. Mas questões jurídicas, 
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principalmente jurídico-constitucionais, escapam de qualquer 
possibilidade de questionamento, uma vez que, no estado de direito, é o 
Estado que se submete ao direito, não o direito que se submete ao Estado. 
Portanto, se houvesse questões graves de direito constitucional, 
consideradas intransponíveis, nos parece a nós, membros da comissão, que 
seriam um embaraço à continuação da cogitada privatização de Fumas. 

Na verdade, gostaria de mencionar três dados que me parecem muito 
sérios e que foram enfatizados. A Assembléia Legislativa recebeu 11 
volumes, resultado do trabalho da Comissão de Estudos Avançados, 
Constitucionais e Legais, criada pelo Governador Itamar Franco, em 1999. 
No primeiro dos volumes, apresentamos o relatório e as conclusões sobre os 
estudos levados a efeito por esse grupo. 

Gostaria de apresentar as conclusões a que chegamos no estudo 
constitucional e legal sobre a privatização de Furnas. Na verdade, primeiro 
gostaria de falar sobre a privatização de Fumas no contexto das 
privatizações, especificando o que Furnas representa em termos de serviço 
público e de prestação de energia elétrica e quais as conotações jurídicas, 
políticas e sociais, sempre como uma ponderação mais constitucional, para o 
Brasil e para nós, cidadãos brasileiros. 

Em um terceiro momento, gostaria de apontar as dificuldades específicas 
para uma eventual privatização de Fumas. Gostaria de assinalar o que 
significa a privatização de Fumas dentro de um processo geral de 
privatizações que vem sendo levado a cabo no Brasil. Nenhum de nós, 
cidadãos brasileiros, é ingênuo ou irresponsável para ser contra ou a favor de 
privatizações no atacado. Somos contra ou a favor de privatizações em 
determinadas circunstâncias. A privatização é uma forma de se levar a efeito 
a desestatização, retirar do Estado e passar para o setor particular 
determinadas empresas ou serviços. Portanto, quando se fala em 
privatização, várias vezes, no caso do setor de energia elétrica, por exemplo, 
se apresentam em jornais de circulação nacional determinados resultados de 
pesquisas: "76% da sociedade brasileira é a favor da privatização de Furnas". 
Uma vez, disseram que 82% eram a favor da quebra do monopólio da 
exploração do petróleo. Na ocasião, dizia que, na verdade, daquelas palavras 
questionadas, o povo brasileiro só conhece uma: exploração. No mais, não 
sabe nem o que está respondendo. Você é contra ou a favor da privatização? 
De qual privatização? De qual empresa? Em que condições? Como é que se 
faz? Para que se faz? 

A privatização de Fumas precisa ser pensada de acordo com políticas 
governamentais adotadas pelos dois Governos. O Governo FHC quer alienar 
por compromissos previamente estabelecidos no plano internacional, como o 
Deputado Marco Régis acaba de se referir, caso da globalização neoliberal. 

~------------------------------------J 
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De globalização não tem nada, porque há os globalizantes e os 
globalizados. Somos os globalizados. Portanto, querem alienar tão-somente 
os bens daqueles povos que, não tendo condição de disputa, pelo menos no 
mercado internacional, acabam alienando seus bens de interesse especifico, 
inclusive para a manutenção de sua soberania. Quanto ao neoliberalismo, 
nem se fala, porque de novo não tem nada. É o mesmo velho liberalismo do 
século XVIII, que agora se volta para afastar o Estado das atividades 
consideradas essenciais e, em seguida, detenminar outro tipo de 
comportamento do poder econômico particular, cujo objetivo, legítimo, é o 
lucro. Mas determinados serviços não podem ser objeto de compra e venda, 
como se todo mundo fosse simplesmente consumidor. Numa relação de 
consumo, quem puder consumir consome. E quem não puder não consome. 

Mas há determinadas relações, principalmente na esfera da política, que se 
passam na "polis", na cidade, que é o Estado, que têm de ser levadas a efeito 
não do ponto de vista do consumo. Não temos que discutir se temos ou não 
direito à vida. O direito à vida é de todo ser humano. Tudo o que diz respeito 
à vida: a saúde, a educação, a liberdade, a segurança, não é objeto de 
relação de consumo. Por isso é que falamos em serviços públicos. O serviço 
público não tem como objetivo o lucro econômico. 

Há poucos dias o Governador Itamar Franco lançou a Usina Hidrelétrica de 
lrapé. Naquela ocasião, disse que o custo econômico, se fosse considerado 
como um dado de economia, podia ser levado em consideração, mas o custo 
social é que é o compromisso do Estado. Ele tem de fazer o necessário para 
atender às demandas sociais. O Estado existe não para ter lucro. Lucro é 
questão de particulares, é problema de empresas, e o Estado não é empresa. 
O Estado possuí determinadas empresas para fazer face às demandas em 
relação à prestação de serviços. 

Na década de 90, de um modo geral, tanto se privatizaram empresas que 
realmente desempenhavam atividades econômicas e que podiam ser 
passadas para particulares quanto - e o Governo Fernando Henrique levou 
isso a cabo - empresas que eram prestadoras de serviço público. Portanto, 
quando passa para o particular- já que o particular busca o lucro-, se eu não 
tiver condições de pagar, não vou poder ter, não vou poder consumir aquele 
bem. Ora, sou usuária do serviço, e não consumidora. O serviço de energia 
elétrica, como o de telefonia etc., é tratado pela Constituição como um direito 
do cidadão. Ele deve ter acesso aos bens necessários para que exerça a sua 
cidadania e os seus direitos prioritários. Energia elétrica, meios de 
comunicações, são bens necessários para que sejamos cidadãos. Na 
América Latina perdemos a revolução para fonmação do Estado nacional e, 
depois, a Revolução Industrial. Se perdermos a revolução da telemática, 
sempre seremos cidadãos de segunda categoria no mundo. A energia 
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elétrica é um dos elementos, um dos serviços necessanos para que 
tenhamos igualdade de condições e, como todos os cidadãos no mundo, ter 
direito à tecnologia, à cultura e à educação, que demanda esse serviço. 

A telefonia dá lucro aqui no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, 
mas não dá lucro em Jijoca, pode não dar lucro em Quixeramobim. Nem 
precisamos sair do Estado de Minas Gerais, por exemplo, ela pode não dar 
lucro em Porteirinha ou Riacho dos Machados. E aí, o cidadão de lá não terá 
esse serviço? Quem tem a obrigação de assumir, em iguais condições, tanto 
o serviço necessário para o cidadão do Bairro Santo Agostinho, em Belo 
Horizonte, quanto o para o de Riacho dos Machados, é o Estado. Ele é que 
não vai levar em consideração se isso é mais caro ou mais barato. Mas não 
queremos ter cidadãos de duas categorias. Então, ao falarmos do processo 
de privatização de Fumas, temos que colocá-la nesse processo mais amplo 
de privatizações que tomou conta, que dominou e que tem dominado a 
política de Fernando Henrique Cardoso nestes últimos seis anos. 

Essa política de privatização de Furnas toma uma conotação diferenciada, 
primeiro, porque a prestadora tem um serviço público constitucionalmente 
estabelecido como é o serviço de energia elétrica; segundo, porque é um 
serviço público tido como essencial pela Constituição, exatamente porque ela 
é que dá as condições materiais mínimas para que o cidadão brasileiro possa 
ter condições não apenas de atuar no presente, mas também de chegar a um 
futuro melhor do que este Brasil que estamos passando para os nossos 
meninos; terceiro, porque esse serviço diz respeito e trata, pela opção e 
pelas condições do País, do uso das águas, que compõem o patrimônio do 
povo brasileiro, e não do Estado brasileiro. As águas são um bem dos 
cidadãos brasileiros e dizem respeito ao patrimônio material do território 
brasileiro e é nesse território e sob o seu domínio que exercemos a soberania 
nacional. Quem abre mão do seu território, quem abre mão dos bens 
necessários à sua sobrevivência, abre mão da sua soberania como Estado 
independente, tal como consta na Constituição brasileira. 

Por isso mesmo, as águas vão de brinde para quem vencer a privatização, 
porque não se vai vender uma empresa que tem como serviço a energia 
hidrelétrica, dizendo, depois, que essas águas não têm nada que ver, porque 
se vai criar, como foi criada no ano se passado, a Agência Nacional de 
Águas, que vai tomar conta disso. Ora, até agora, agência alguma tomou 
conta do que quer que seja - a ANEEL não consegue evitar apagões e não 
consegue impor as multas necessárias; a agência de energia elétrica é a 
mesma coisa, e a ANA será a mesma coisa. E essas agências estão gerando 
gravíssimas conseqüências, que ainda não foram objeto de atenção do povo 
brasileiro. Até porque essas agências são cópias do modelo norte-americano 
- acho que ditadas até por fax. Até o nome, agência, é mera reprodução, 
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mera tradução, do modelo norte-americano, que nada tem que ver com o 
modelo de administração pública brasileira. No Brasil, nunca se falou em 
agência; aqui, falamos em empresa, autarquia ou o que for, mas não em 
agência. É nos Estados Unidos que essas entidades são chamadas de 
agência e nos foram passadas por mera incorporação, até mesmo de 
terminologia. 

Então, dizer que, depois, a ANA vai tomar conta não é verdade. Não vai 
fazê-lo, porque, até agora, as agências não tomaram conta de nada. E eu 
dizia que com graves conseqüências, porque os dirigentes dessas agências 
têm mandatos que vão superar o Governo do atual Presidente da República, 
pelo que, se, no ano que vem, nós, cidadãos, elegermos alguém da 
Oposição, o novo Presidente terá problemas, já que esses dirigentes, com 
um mandato que supera o do Presidente, vão continuar fazendo o que bem 
entendem, como estã ocorrendo em alguns Estados da Federação. Após as 
eleições, as agências estaduais seguem com dirigentes do Governo passado, 
que foi posto para fora pelo povo, e esses dirigentes continuam fazendo a 
política que bem entendem, o que é um descalabro total. 

No caso da energia elétrica, especificamente, isso é de gravidade muito 
maior. Se o Brasil não investiu, foi porque não quis, não teve planejamento. 
Ora, se até em nossa casa temos de planejar, como o Estado pode viver sem 
planejamento? Dizer que precisamos de fazer o racionamento porque não 
choveu não é verdade; aliás, diria, como uma advogada criminalista, que é 
mentira; é uma mentira que estão passando para o povo. O que há é que não 
houve o investimento que, desde a década de 80, sabia-se necessário para 
evitar que, agora, pelo crescimento da demanda, não houvesse a oferta 
suficiente para fazer face ao que necessita a sociedade brasileira. O 
racionamento virá, porque houve um governo que não investiu o que era 
necessário para que, agora, nossa demanda pudesse ser devidamente 
suprida. 

Em terceiro lugar - e chamo a atenção para a gravidade disso -, dizem que 
vão privatizar Furnas para que o particular faça os investimentos. Isso é 
mentira. As empresas que foram privatizadas até agora não estão fazendo 
nenhum investimento em nenhum setor; pelo contrário, estão vendendo mais 
caro todos os serviços, sem uma resposta adequada. Portanto, isso não é 
verdade. Além do mais, estamos vendo, nestes dias, a privatização de uma 
empresa de energia elétrica - a CESP, de São Paulo -, em cujo edital está 
determinado que haverá um investimento obrigatório do licitante vencedor de 
16,5% nos primeiros oito anos, com contrato que vigorará por 30 anos, o que 
dá 0,51% ao ano, tendo já a própria ANEEL publicado que o crescimento da 
demanda anual de energia elétrica no Brasil é de 5% - portanto, nos 
primeiros anos, ficaremos 4,5% a cada ano. Só daí, já se vê que isso é 
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impossível. 

De toda a sorte, do ponto de vista jurídico constitucional, Fumas não é 
passível de privatização, a não ser rasgando-se mais uma norma da 
Constituição brasileira, pela singelissima circunstância de que não haverá a 
possibilidade de se exigir do eventual novo proprietário das ações dessa 
empresa os investimentos necessários para suprir-se a demanda, quando na 
Constituição se estabelece que os serviços públicos tém de ter prestação 
adequada, de acordo com a demanda da sociedade- isso está no art. 175, e 
é obrigatório. Em segundo lugar, porque a empresa precisará das águas para 
prestar o serviço de energia elétrica e as águas não são passíveis de 
privatização. Em terceiro lugar, porque os acionistas de tal empresa terão de 
receber os seus lucros; portanto, não haverá possibilidade de exigência de 
reinvestimento, já que é uma contradição posta até mesmo na própria 
natureza da empresa. Em quarto lugar, temos um problema gravíssimo no 
Brasil: a eletrificação rural, que não dá lucro, mas que é tão necessária 
quanto a eletrificação dos setores urbanos. No entanto, não poderemos exigir 
que os novos compradores venham a investir em alguma coisa que não lhes 
dê lucro, já que seu objetivo é meramente o lucro. 

Assim, a privatização de Furnas esbarra em óbices intransponíveis, sendo 
de se chamar atenção que a própria Constituição determina que quando se 
tratar de uso das águas é preciso que a União faça articulação com os 
Estados da Federação. Essas articulações não foram feitas para se começar 
o processo de privatização de Fumas, que foi anunciado unilateralmente pelo 
Governo Federal, numa situação de agressão permanente, como se tem 
visto, á Federação brasileira, ao princípio federativo. Não é novidade, mas 
não deixa de ser agressivo. 

Como dizia um poeta da música popular brasileira, Cazuza, "Brasil, mostra 
a sua cara! Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Qual é o seu 
negócio, o nome do seu sócio?". 

Nós, cidadãos brasileiros, queremos saber isso de todos os políticos que 
adotam esse tipo de comportamento: "Brasil, quaí é o seu negócio, o nome 
do seu sócio. Confia em mim". 

Somos nós que pagamos o preço de cada um desses investimentos ou 
"desinvestimentos" que se faz no patrimônio público do povo brasileiro. Hoje, 
vendem as águas. Amanhã, vendem o sangue dos brasileiros, como tem sido 
feito desde 1500. O que é absolutamente inadmissível. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. Maurício Tolmasquim 
Exmo. Sr. Deputado Marco Régis e demais autoridades presentes, 

senhoras e senhores, hoje, no Brasil, vivemos uma situação gravíssima, no 
que diz respeito ao setor elétrico. Estamos à véspera de um grande 
racionamento nas regiões Sudeste e Nordeste. Os reservatórios que 
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atendem à região Sudeste, entre Goiás e Minas Gerais, as bacias dos rios 
Grande e Paranaíba, estão no nível de 32%. Para que não houvesse 
racionamento, o mês de abril deveria ter terminado com um nível de 49%, 
porque a partir de agora entramos no período seco, até o final de outubro. 

Será que essa situação que vivemos hoje é inevitável? Será que é um 
fenômeno da natureza, como um vulcão, um terremoto, termos uma seca 
inevitável? 

A resposta foi bem dada pela Procuradora: não. Os reservatórios 
brasileiros, as bacias foram construídas para atender durante diversos anos, 
numa gestão denominada plurianual. 

Como funciona? No período mais chuvoso, acumula-se água nos 
reservatórios, para ser utilizada quando chegarem os anos mais secos. 
Alguns acham que água acumulada é um excedente, mas não é, ela faz 
parte do planejamento para atender aos anos secos. 

O que aconteceu? Não foram feitos os investimentos necessários. Nos 
últimos dez anos, o consumo de energia cresceu 45%, e a capacidade 
instalada cresceu apenas 28%. Como o Estado procedeu para fazer face a 
isso? Ele consumiu a água dos reservatórios, que era destinada a atender 
aos períodos secos, como os que vivemos hoje. Consumimos a reserva, que 
deveria ser guardada para enfrentar o ano seco. 

Se o sistema brasileiro fosse termelétrico, já estaríamos racionando água 
há muito tempo. Só não racionamos num passado recente porque estávamos 
consumindo essa reserva e empurrando a situação com a barriga, rezando, a 
cada início de ano, para que chovesse. Passamos, então, a ter uma gestão 
anual, e não mais plurianual, dos nossos reservatórios, e a cada início de ano 
a política energética passou a ser quase que religiosa: tínhamos que rezar e 
torcer para que chovesse, para encher o reservatório e não faltar energia. 
Como era de se esperar, chegou o ano seco. E hoje enfrentamos as 
conseqüências dessa imprevidência. 

Mas o nosso problema não é apenas de falta de investimento na geração, 
mas também de falta de investimento em transmissão. Hoje, no Sul do País, 
verte-se água dos reservatórios. Existe mais água que não pode produzir 
energia. Não temos como transportar essa energia para a Região Sudeste, 
porque faltam linhas de transmissão. Poderíamos estar transportando 
tranqüilamente mais de 1.000MW ou 1.500MW, que não podemos transmitir 
por falta de investimentos em transmissão. 

Há um mês caímos num absurdo. Tínhamos um contrato de importação de 
1.000MW com a Argentina; pagávamos por isso e não podíamos importar, 
porque estávamos vertendo água no Sul. Portanto, não poderíamos trazer a 
energia da Argentina. 

Essa situação reflete bem por que a energia elétrica não é uma mercadoria 
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como qualquer outra, não é uma "commodity". Vamos imaginar o caso de 
uma "commodity" comum, o aço, por exemplo. Se faltar aço, podemos 
importar à vontade, desde que ele exista no mercado internacional, e 
geralmente há, e assim é com a maioria dos produtos. No caso da energia 
elétrica, existe uma restrição, que é a do transporte, da transmissão. Além 
disso, a energia elétrica, como foi bem dito, é um bem essencial à 
sobrevivência e à vida das pessoas. 

Como chegamos a essa situação? Qual é a origem da crise? O Governo 
brasileiro resolveu introduzir um modelo competitivo no setor elétrico e 
privatizar as empresas do setor. Para isso, contratou uma empresa inglesa, a 
Coopers & Lybrand. Os consultores ingleses têm um pacote, que é aplicado 
em diversos países. Chegando aqui, traduziram o material para o português, 
dizendo que aquele era o modelo. Os técnicos brasileiros não foram 
chamados a opinar, porque são considerados corporativistas e, portanto, não 
tinham o direito de se manifestar. Mas, em certo momento, o projeto passou 
pelos técnicos brasileiros, que disseram haver uma grande diferença entre o 
Brasil e a Inglaterra, que era o fato de sermos um pais hídrico, e a Inglaterra, 
um pais tenmelétrico. 

O fato de senmos um pais hídrico faz com que a interconexão do nosso 
sistema hidrelétrico nos poupe o equivalente a uma ltaipu, ou seja, 22% da 
energia gerada seria perdida se não funcionássemos de fonma interligada, se 
funcionássemos segundo o modelo proposto pela Coopers & Lybrand. A 
racionalidade era tão grande que tiveram que refazer o projeto. No que diz 
respeito a ele, foi mantida a interligação do sistema e a administração 
centralizada do despacho, através do operador nacional do sistema. De 
qualquer maneira, manteve-se a idéia de uma certa desregulamentação, de 
privatizar. O Governo tinha muita pressa, e, antes mesmo de se definir qual 
era o modelo e de se implantar a agência reguladora, ele começou a 
privatizar pela Excelsa e, depois, pela Light Inverteu-se a lógica de qualquer 
racionalidade. Geralmente, define-se o modelo, implanta-se uma agência 
reguladora e, só então, privatiza-se. Começamos pelo final. É como começar 
a construir uma casa pelo telhado, sem haver as fundações. É claro que o 
resultado foi muito ruim. Os primeiros contratos de concessões são terríveis. 
Hoje isso traz transtornos até para o próprio Governo, como é o caso do 
IGPM. Além disso, para poder privatizar, aumentaram-se enonmemente as 
tarifas das distribuidoras. Hoje, se vocês olharem a tarifa de energia elétrica, 
60% vai para a distribuidora, e 40% para a geração e transmissão. No mundo 
todo, isso é invertido, a geração e a transmissão ficam com 40% a 60%, e a 
distribuição, com 40%. 

Ao mesmo tempo, o Governo restringiu os investimentos das estatais. Qual 
era o objetivo? Conter o déficit público. É uma falácia, é uma mentira dizer 

~------------------------------------J 



850 
que as estatais não tinham condições de investir. Tinham plenas 
condições para investir. Um bom exemplo é o de Fumas, que sempre teve 
uma capacidade de investimento invejável. Mesmo com todas as restrições a 
ela impostas, Furnas investiu cerca de R$800.000.000,00, em média, por 
ano. Em 1999, investiu R$1.000.000.000,00. Em 2000, R$692.000.000,00. 
São quantidades importantes de recursos. O mais impressionante: parte 
importante dos investimentos feitos por Furnas foi com geração de caixa, 
geração de capital próprio, 80% do que foi investido eram recursos próprios. 

Hoje em dia e, mesmo, na década de 70, é totalmente aceitável alavancar 
com a geração de caixa cerca de 70% no mercado. Não foi permitido que 
Fumas fizesse isso. As restrições impostas a Fumas foram tais, que hoje seu 
nível de endividamento é extraordinariamente baixo, a relação entre a dívida 

· e o património líquido é de 8%. Uma empresa americana funciona com nível 
de endividamento de 60% a 70%. ·Não a deixaram utilizar o caixa que tinha 
para fazer os investimentos, como qualquer empresa pode fazer. 

Furnas é uma empresa extremamente rentável, lucrou, em 2000, 62% a 
mais que no ano anterior, um volume expressivo. As perspectivas de lucros 
futuros de Fumas são enormes. Por quê? Vejam bem, a partir de 2003, o 
preço da energia elétrica, segundo projeto existente, será liberado 25% a 
cada ano, quer dizer, 25% em 2003, 25% em 2004 e assim por diante. Em 
2006, estará totalmente liberado. Como a energia é escassa, o que 
acontecerá? Os preços da energia subirão, e o lucro das empresas 
geradoras que hoje têm contratos bilaterais, os contratos amarrados, vai 
explodir. 

Falei que o preço de geração e de transmissão está achatado. Então, como 
a empresa consegue ter lucros importantes, ou seja, qual é o segredo de 
Fumas? O segredo são as usinas amortizadas. Para vocês terem uma idéia, 
uma usina termelétrica hoje vai gerar energia com cerca de R$70,00 por 
megawatt-hora. 

Vocês sabem quanto gera Marimbondo? R$3,46. A usina de Furnas gera 
R$5,62; a Luís Carlos Barreto, R$5,52, e a Mascarenhas de Morais, R$5,29. 
Por quê? Porque são usinas amortizadas. A água está sendo gerada a um 
custo praticamente zero. Diria que Furnas é a galinha dos ovos de ouro. Suas 
usinas são a galinha dos ovos de ouro. O Governo pretende não se 
beneficiar desse potencial de investimento e, ainda, anuncia que vai privatizá-
la. Ora, privatizar Fumas não resolve o problema que estamos vivendo, não 
acrescenta um único megawatt-hora ao sistema. Estamos transferindo um 
ativo, as usinas amortizadas, de um proprietário para outro. Mais do que isso: 
estamos transferindo renda do setor energético para o setor econômico, para 
abater dívidas. Essa renda gerada pelas usinas amortizadas será transferida 
para a área econômica no momento em que forem vendidas. 
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Hoje, quem paga a conta é o consumidor. A tarifa do Rio, da Light, é de 

US$95,00 por megawatt-hora, tirando os impostos. O preço da eletricidade 
em Paris é US$73,00 por megawatt-hora. Toronto, no Canadá, é cerca de 
US$52,00. Se analisarmos os Estados Unidos, dos 39 Estados existentes, 
somente 5 têm preço superior ao Brasil, e o poder aquisitivo americano é 
muito superior ao nosso. 

Portanto, a geração de caixa própria de Furnas permite alavancar grande 
volume de investimentos. Furnas tem um plano submetido ao Govemo para 
investir cerca de R$15.600.000.000,00 nos próximos seis anos, a começar de 
agora. Desses, R$6.000.000.000,00 serão de recursos próprios, e 
R$9.000.000.000,00 com recursos da iniciativa privada. É um contra-senso 
não permitir que Furnas faça esse investimento em parceria com o capital 
privado; aliás, a PETROBRAS vem fazendo isto há muito tempo. 

Para finalizar, gostaria de mencionar que, com relação à água dos países 
hidrelétricos, as empresas hidrelétricas são estatais. Na Noruega e no 
Canadá, as hidrelétricas são estatais. Nos Estados Unidos, mais da metade 
delas são estatais. Por quê? Por que há o reconhecimento de que é 
necessário haver uma gestão integrada das águas. Há uma declaração da 
"ABC Hydro", empresa canadense, em sua "home page", que acho se 
aplicaria ao Brasil: "o uso intensivo da água para gerar eletricidade nos dá 
uma vantagem competitiva natural sobre os que utilizam combustíveis 
fósseis. Nossa fonte primária, a água, é abundante e renovável, mas é 
também núcleo de um dos maiores desafios da empresa, devido ao uso 
múltiplo associado. A hidroeletricidade não pode ser produzida sem que se 
cinja de todos os aspectos envolvidos, tais como controle de cheias, 
qualidade da água, preservação e desenvolvimento da ictiofauna, 
decretação, etc.". Creio que é chegada a hora de pensarmos a política 
energética brasileira. Considero que é extrema irresponsabilidade do Estado, 
num momento de crise do setor elétrico, abrir mão de Fumas, uma empresa 
com capacidade de investimento. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Luiz Gonzaga Ulhoa Tenório 
Gostaria de fazer uma saudação ao Deputado Marco Régis, em nome de 

quem saúdo as autoridades presentes. Senhoras e senhores, companheiros 
sindicalistas, representantes dos movimentos sociais de Minas Gerais e de 
outros Estados, é difícil falar depois do Tolmasquim e da Procuradora, até 
porque fica muito óbvia a violência que se tenta cometer contra o povo 
brasileiro com a privatização de Fumas. De qualquer forma, vou apresentar 
alguns dados que estão consolidados pelo Ilumina, uma organização não 
governamental formada por técnicos do setor elétrico. Muitos dos dados, com 
certeza, já foram apresentados por meus antecessores . 

- Procede-se à apresentação de transparências durante o pronunciamento. 
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Esta é a usina de Funil. É como diversas outras de Furnas. Em sua 

intervenção, o Prol. Tolmasquin fez referência aos ganhos comparativos 
dessa usina. A primeira referência de privatização sinalizada pelo Governo 
aconteceu em um momento em que ele queria cindir as diversas usinas de 
Furnas para vendê-las separadamente. Essas plantas têm essas 
características e são mais bem referenciadas por usinas de Minas Gerais. De 
qwalquer forma, ali, temos essa característica. Ela já foi paga. Está 
completamente amortizada e vende energia para a Light, no Rio de Janeiro, 
nos seguintes termos: vende a R$42,00 por 1.000kW/h, e a Light vende a 
R$190,00 para o consumidor. Com esses dados, assim como a grande 
maioria das usinas de Furnas, se essa empresa for privatizada, será mantido 
esse preço? Mas esse não é o único problema das vendas das unidades de 
geração de energia do Brasil, especialmente Furnas. 

Temos este dado: após a privatização, a tarifa dobrou, e, ao mesmo tempo, 
o risco de déficit, de racionamento, que, desde essa êpoca, vem 
aumentando, piorou muito. Essa ê a curva do risco, e essa é a curva da 
tarifa. Dobramos a tarifa, e, como em nenhuma parte do mundo, o risco 
aumentou, ou seja, a energia, hoje, é mais cara e menos segura. 

É incrível como as autoridades federais mentem neste Pais. A demanda da 
energia está muito aquecida, precisamos economizar - e isso é ótimo -, mas 
a pergunta é: será que brasileiro consome muita energia? 

O Prol. Tolmasquim já falou sobre alguns desses indicadores. A Noruega é 
a ponta, mas há países, como a África do Sul, Portugal, Cazaquistão, 
Jamaica e Guiana Francesa, que gastam mais energia por habitante do que o 
Brasil. O Brasil está em 82" lugar, cem 2.000kW/h por habitante, sem 
considerar alguns outros países. Na lista completa, a discrepância é muito 
maior. Se o Brasil se orgulha do PIB, como s• colocado, com certeza, não 
pode se orgulhar do lugar que ocupa quanto ao consumo de energia por 
habitante, já que está abaixo da mêdia mundial. 

Vinte milhões de domicílios no Brasil não têm energia, e muitos dos que 
têm consomem muito pouco. Vamos ver esses números agora. Vamos ás 
contas de luz, que são dados das empresas distribuidoras. O consumo 
mêdio, no Distrito Federal, é 253 kW/h; no Maranhão, é 91kW/h, com essas 
intermediárias aqui. O que são 91 kW/h? São basicamente duas lâmpadas, 
uma geladeira e um ferro elétrico. No Maranhão, esse é o consumo médio. 
Imaginem como vai ficar a condição de quem terá que economizar 20% de 
energia, a partir desse racionamento, que, irresponsavelmente, foi uma 
decisão demorada! 

O mercado cresce 5% ao ano, considerando, inclusive, o crescimento 
vegetativo, por exemplo, alguém que pode acrescentar uma lampadazinha 
em casa. Na pior das hipóteses, por ano, aumenta-se o consumo equivalente 
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a um Paraná no nosso sistema. São 15.000.000kW/h novos, e, para gerá-
los, é preciso haver uma usina com 1/3 do tamanho de ltaipu. 

Não é mera coincidência o fato de que, todas as vezes que o PIB se 
expande, o consumo de eletricidade cresce. Isso é interessante. Olhem a 
curva da taxa de crescimento do PIB e a da taxa de crescimento de consumo 
energético. Faço uma pergunta: o aumento da renda é responsável pelo 
aumento do consumo ou o contrário, a oferta de energia acaba por aumentar 
a renda? 

A verdade é esta: após a privatização, não se investiu em ampliação da 
oferta. O Prof. Tolmasquim muito claramente já o disse. Na década de 80, a 
capacidade de geração foi aumentada em 46%, e, na de 90, apenas 26%. 

A verdade é que, apesar dessas vantagens concedidas pelo Governo, o 
setor privado não está investindo na expansão na medida necessária. Está 
provavelmente querendo comprar mais usinas e ativos para eventualmente 
começar. 

Vamos ver como se encontra a demanda e a oferta nesse modelo de 
concorrência. No mercado atacadista - "spot" -, 1000km/h estão sendo 
cotados a R$480,00 - preço da geração. Imagine o preço desses 1 OOOkm/h 
na casa. Veja o pescoço do consumidor aqui. Se a oferta não acompanha a 
demanda, por que não tivemos racionamento antes? É porque não há 
contraponto, como disse o Prof. Tolmasquim. É muito ruim não haver 
contraponto. Era preciso haver alguém do Governo para fazermos o 
contraponto, porque estamos sendo muito consensuais. 

Estamos invadindo a reserva de anos futuros. Os reservatórios estão em 
níveis de 32% da sua capacidade, como também já disse o Prof. 
Tolmasquim. Vejam aqui o barquinho, o reservatório. Já estamos invadindo 
2001 e 2002 e 2003. Vai haver racionamento porque, nos últimos anos, 
objetivamente não foram feitos investimentos que acompanhassem a 
demanda. É óbvio que vamos invadir a reserva dos anos futuros. É fantástico 
o que conseguimos implantar aqui. 

Em qualquer lugar do mundo, a energia cara necessariamente é mais 
segura. No Brasil, aumenta-se o preço, e, a cada vez mais, se coloca em 
risco o abastecimento. 

Conforme já comentado pelo Prof. Tolmasquim, vemos aqui os níveis 
tarifários nos Estados Unidos. A famosa Flórida também vive o caos 
energético, aliás, pelas mesmas condições que o Brasil está vivendo. Houve 
uma privatização selvagem com a desregulamentação total do setor. Há crise 
nos mesmos níveis que começamos a viver. Os níveis de tarifa em Toronto 
são de US$64,00 por MW; em Paris, de US$75,00; e no Rio de Janeiro 
controlado pela mesma empresa que fornece energia para Paris -a EDF -, é 
de US$95,00. 
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Poucos anos depois da privatização, estamos pagando uma das 

energias mais caras do mundo. Sabemos que os ganhos de produtividade 
das empresas têm sido imensos, mas não têm sido distribuídos para os 
consumidores. Vamos começar a pagar pela energia reativa que sempre foi 
considerada no preço. Perdemos 100 mil empregos no setor elétrico e 
estimamos que, na cadeia, perdemos 400 mil postos de trabalho no Brasil. 

Conforme o Prof. Tolmasquim disse, o Brasil está colocando a matriz 
primária como sendo a térmica. A hidrelétrica vira secundária, não sendo 
mais prioritaria. As empresas estão sem capacidade para fazer 
planejamentos. As concessionárias privadas estão se negando a dar 
informações fundamentais até para o planejamento. Se as equipes tivessem 
sido mantidas, em nível da ELETROBRÁS ou do Ministério das Minas e 
Energia, seria diferente, mas todas foram desmontadas. 

Da mesma forma, o CEPEL, que sempre apoiou com muita capacidade o 
planejamento do setor elétrico, teve seus pesquisadores, em sua plena 
maturidade de produção, incentivados à aposentadoria. Há aqui um 
companheiro que hoje é da ANA, Jérson Kelman, e foi um desses 
incentivados que foram embora aos 42, 43 anos de idade, claramente com 
intenção de desmonte da inteligência do setor elétrico brasileiro. 

A mídia tem sistematicamente omitido algumas infonmações, mas, se 
quiserem saber um pouco mais disso, estamos disponibilizando um "site" que 
deve ser consultado porque contém muita infonmação que a mídia não passa 
e que todo brasileiro deveria saber. 

Estamos falando de Furnas, e a Procuradora falou sobre a iminência da 
privatização da CESP. Temos de empreender uma grande luta para não 
penmitir que isso ocorra, e esta prevista para o dia 16. As CESPs 
Paranapanema e Tietê já foram privatizadas, temos de lutar muito para que 
não ocorra o mesmo à CESP Paraná. Nessa luta, vamos contar com o 
Governo do Mato Grosso do Sul na disputa jurídica e com os trabalhadores 
da CESP, que vão entrar em greve por estes dias. 

Chegou a hora de nos colocanmos de forma radical contra a pouca-
vergonha a que temos assistido no Congresso Nacional, a partir de figuras 
que deram sustentação a esses projetos, como o de desmonte do setor 
elétrico, de privatização radical de toda a infra-estrutura brasileira. Este é um 
Governo subjugado aos interesses do Banco Mundial e do FMI, que agora 
tenta criar legislação necessária para escancarar o setor de saneamento e as 
empresas de água e esgoto. O Governo não pode retirar titularidade dos 
municípios da fomna prevista no Projeto de Lei n• 4.147, tramitando no 
Congresso, de novo em regime de urgência urgentíssima. Da fonma como 
está, não permite que a sociedade proceda ao debate sobre os destinos de 
sua infra-estrutura. Dizem que é para instalar competitividade, para 
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universalizar. Pensam que todos somos idiotas, porque, no fundo, o que 
se quer é agregar valor econômico às empresas estaduais de água e esgoto 
e, na sequéncia, privatizá-las. É esse o interesse inconfessável, disfarçado. 

O debate técnico tem de ser feito, mas o político também. Chegou a hora 
de radicalizarmos com o povo na rua, indo para o Congresso, com os 
parlamentares honestos e de bem assumindo para si essa responsabilidade. 
Se continuarmos nesse mar de lama, cuja marola está sendo feita por gente 
que deu sustentação ao projeto de Fernando Henrique Cardoso, vamos ver 
este Pais, em breve, sem condições de ser resgatado com dignidade para as 
novas gerações. Para isso, temos de aceitar esse desafio. Esse exemplo de 
Minas Gerais é ótimo, tem de ser repetido em todas as Assembléias 
Legislativas, toda a sociedade civil tem de desenvolver essa discussão e 
apostar que a mobilização é o único caminho para que esta situação reverta. 
Obrigado. 

Palavras do Secretário Luiz Márcio Viana 
Exmo. Sr. Deputado Marco Régis, coordenador desta sessão e membro da 

Frente Parlamentar Jorge Hannas em Defesa de Fumas; Exmo. Sr. Deputado 
Federal Virgilio Guimarães, que, apesar de não estar presente, aqui esteve 
por toda a manhã; caro Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Comissão 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais da Assembléia Legislativa de Minas, 
a quem chamo de Deputado do saneamento; querida amiga e Profa. Carmem 
Lúcia Antunes Rocha, que acabou de pronunciar uma importante palestra; 
Prol. Mauricio Tolmasquim, da COPPE-UFRJ e do grupo do qual também faz 
parte o Prol. Pinguelli, sempre conosco na luta por uma energia brasileira 
autônoma e livre de pressões; caro Presidente da Federação Nacional dos 
Urbanitários, Luiz Gonzaga Ulhoa Tenôrio, representando os sindicalistas, 
vários dos quais estão presentes; Vereadora Lúcia Pacifico, Presidente do 
Movimento das Donas de Casa e dos Consumidores; gostaria de fazer uma 
rápida intervenção. 

Este é o terceiro evento Minas em Defesa das Águas, lançado aqui nesta 
Assembléia pelo Presidente Antônio Júlio e pelo seu Vice, Deputado Ivo 
José, na última semana do mês de abril, em que estive representando o 
Governador Itamar Franco. O segundo evento foi uma manifestação em 
Fumas, no dia 1°/5/2001. Tivemos uma grande representação da 
Assembléia, com figuras importantes da vida de Minas, como o nosso ex-
Presidente, Dr. Aureliano Chaves. 

O movimento Minas em Defesa das Águas é ágil e procura ir ao encontro 
do povo, para que possamos fazer uma grande mobilização em defesa das 
águas de Minas. 

Fiquei muito feliz ao encontrar aqui os meus companheiros de Governo, a 
Profa. Carmem e os Secretários Paulino Cícero e Mauro Santos. O Governo 
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de Minas sempre se faz presente no movimento Minas em Defesa das 
Águas, junto à Assembléia Legislativa de Minas, ao povo mineiro e às 
organizações que também fazem parte dele. 

Minas Gerais é o Estado com as maiores e as melhores bacias, tendo em 
vista a sua influência nacional em águas superficiais, subterrâneas e 
minerais. Realmente somos um Estado interessado em águas e vamos fazer 
disso o ponto alto da operação do Governo e dos Poderes aqui constituídos. 

Atualmente, além da defesa de Fumas, estamos empenhados num 
movimento muito importante para o Governo e para o povo de Minas, que é a 
disputa pela CESP. Quero convidar todos para acompanhar a movimentação 
disso, a fim de que o Governo de Minas, por meio da CEMIG, tenha o seu 
direito de participar desse leilão de maneira livre e democrática. 

Neste período de Governo, estamos fazendo em Minas Gerais duas mãos 
cheias de novas usinas. Estamos fazendo Queimado, Funil, em Lavras, e 
duas usinas em Capim Branco; estamos terminando Porto Estrela e vamos 
começar lrapé, Pai Joaquim e Aimoré e fazer duas térmicas: a de lbirité e a 
do Sul de Minas. 

Num momento em que não se fazem investimentos em energia no Brasil, 
Minas Gerais é o Estado que, além de estar liderando politicamente a defesa 
das usinas, faz investimentos que o Governo Federal, além de não fazer, 
impede que suas empresas façam e não exige das empresas privatizadas 
que façam. O povo precisa saber disso nessa dimensão. Precisamos 
defender esses investimentos e a possibilidade de fazer isso em relação a 
outras empresas, como a CESP, que é uma empresa estratégica. Os nossos 
rios Grande e Paranaíba formam o Paraná, onde está o conjunto dessas 
usinas que a CEMIG gostaria de comprar. 

Também estamos de olho em Fumas, porque a CEMIG é uma empresa 
que lidera esse processo, mas tem parcerias com a iniciativa privada 
nacional, com empresários nacionais, que detêm o controle de empresas 
como a Vale do Rio Doce, a Votorantim, a Suzano, a Cia. Camargo Corrêa, 
na maioria, empresas mineradoras. Em Minas Gerais, a mineração, a 
metalurgia, a energia são os nossos carros-chefes, são os setores dinâmicos 
da nossa economia. Estamos fazendo parcerias, organizando essas 
empresas que têm interesse em investir em energia, para que possamos 
fazer as nossas usinas e as compras interessantes não só para nós, mas 
para o povo mineiro e brasileiro. 

Por fim, queria lançar uma idéia. Desde o início do Governo, temos tido 
conversas pelas quais vemos que a Secretaria de Minas, por meio da COMIG 
e de seu Diretor de Administração e Finanças, o Secretário de Meio 
Ambiente, Dr. Paulino Cícero; o Prof. Carlos Alexandrino, Diretor do CEFET 
em Minas, enfim, todos nós estamos interessados em fazer do Cassino de 
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Lambari um Memorial das Águas, como centro de referência latino-
americano da questão das águas. O Cassino de Lambari está pronto para 
receber esse centro de referência, mas é preciso que todos nos mobilizemos 
para que esse futuro Memorial das Águas, que ali poderá se instalar, possa 
ser irmão do Memorial da Energia, que o Governador Itamar Franco já 
instalou em Juiz de Fora, na Usina de Marmelos, criada por Bernardo 
Mascarenhas, ainda no séc. XIX - o Memorial da Energia de Minas. Na Praça 
da Liberdade, temos o Memorial da Mineração de Minas, também instalado 
pelo Governador Itamar Franco, que abriga o nosso Museu de Mineralogia 
Djalma Guimarães, que passou oito anos encaixotado e é a melhor amostra 
da mineralogia de Minas em Belo Horizonte. Também já estamos adiantados 
nos estudos para instalar, em Caeté, o Memorial da Geologia de Minas, em 
que teremos o acervo de todas as descobertas e estudos geológicos do 
Estado. Assim, o Memorial das Águas se somaria a esses três memoriais, e 
estarlamos fazendo, coisa que é muito cara ao nosso Governador e ao povo 
de Minas, a memória das principais atividades do Estado desde o séc. XVIII. 
E mais: fazendo informação e conhecimento perto da população, enfim, 
trocando em miúdos essa atividade que temos, para que os moços e as 
moças que formam as gerações que nos seguirão saibam exatamente como 
foi o nosso passado, como é o nosso presente e que caminho devem 
escolher para o nosso futuro. 

Peço licença ao coordenador dos debates, Deputado Marco Régis, para me 
retirar tão logo termine esta fala, porque minha agenda estava programada 
considerando o horário combinado; assim, há pessoas me esperando na 
Secretaria. Assim, com a permissão do Deputado e dos senhores, termino 
agradecendo a atenção de todos e dizendo que faço parte do movimento 
Minas em Defesa das Águas, não só porque sou o Secretário de Minas e 
Energia do Governo Itamar Franco - mesmo que não o fosse, tenho 
interesse, como cidadão, em que as águas de Minas e do Brasil sejam 
defendidas dessa invasão neoliberal e contrária ao povo brasileiro a que 
querem nos submeter. Boa tarde e parabéns a todos por estarem aqui. Muito 
obrigado. 

Palavras do Deputado Fábio A velar 
Deputado Marco Régis, coordenador deste ·debate; Dr. Mauricio 

Tolmasquim, sindicalistas, senhores e senhoras, na verdade, teria muito 
pouco a acrescentar nesta fase e prometo ser o mais breve possível, 
preferindo escutar os debates que se seguirão. 

Com muita satisfação participo d'" um encontro como este. Finalmente 
chegamos á triste conclusão de qL>t· nao existe motivo algum para privatizar 
Fumas. Após as brilhantes palavras da Procuradora, Dra. Carmem, que aqui 
nos honrou com a sua visita, e após as palavras do Dr. Luiz, não temos 
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dúvida de que a privatização de Furnas seria, se concretizada, um grande 
equívoco. 

Não tenho dúvida de que o Governo Federal, pela crise que se instalou no 
sistema energético nacional, armou essa estratégia visando à privatização do 
setor energético brasileiro. Infelizmente, a grande realidade é essa, não só no 
processo de privatização da energia elétrica, mas em outros que ocorreram, 
como o da telefonia e o do saneamento, que o Governo, de maneira 
equivocada, pretende privatizar. 

A estratégia é sempre a mesma. Tenho 28 anos de experiência no setor de 
saneamento, e observamos que a estratégia é sempre a mesma: procurar 
inviabilizar as empresas públicas prestadoras desses serviços para que a 
iniciativa privada venha a se mostrar como a grande salvadora. 

Essa é a realidade. Pena que não esteja conosco, nem mandou 
representante, o Dr. Francisco Gros, Presidente do BNDES. Gostaria de 
saber por que o BNDES financia com recursos do FAT apenas empresas 
privadas para participar de empreendimentos de saneamento e, de maneira 
equivocada, não permite o acesso de empresas estaduais e Prefeituras 
Municipais. A estratégia é acabar com o serviço para tentar trazer a iniciativa 
privada como grande salvadora da Pátria. 

Não somos contrários à iniciativa privada, pelo contrário. Mas, como bem 
disse a Procuradora Carmem Lúcia, existem serviços que jamais poderão ser 
privatizados: a telefonia, a energia elétrica e o saneamento. Esses são 
serviços imprescindíveis para a melhoria da qualidade de vida do nosso 
povo. O Governo não poderia abrir mão da prestação desses serviços. 

Gostaria de citar a excelente parceria entre a CEMIG e a iniciativa privada. 
Tivemos oportunidade de participar da assinatura da ordem de serviço pelo 
Governador Itamar Franco, em Araçuaí, para o inicio das obras da Usina de 
lrapé. Essa obra será a redenção para todo o vale do Jequitinhonha e o vale 
do Mucuri. Esse é um exemplo que o Brasil deveria seguir. No 
empreendimento de lrapé, a COPASA participa com 20%, a CEMIG com 
70%, e a iniciativa privada cqm 10%. Para viabilizar o empreendimento, o 
Governo encaminhou a esta Casa um projeto de lei, em tramitação, que o 
autoriza a participar com a quantia de R$80.000.000,00 a fundo perdido. 
Existem várias maneiras de enfrentar a crise. 

Existem várias maneiras de se enfrentar a crise. Acreditamos que a 
iniciativa privada não é a solução. Como bem disse o Dr. Mauricio, 
observando a manutenção desses serviços em todo o mundo, vemos que um 
dos países mais liberais, os Estados Unidos, não abre mão de suas águas, 
em hipótese alguma. Por isso, queríamos dizer, mais uma vez, que vamos ter 
de entrar pra valer nessa luta. E, no nosso entendimento, a única arma que 
teremos é a mobilização. A propósito, é com muita honra que participamos da 
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Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a Privatização de Fumas. que 
hoje já conta com 71 Deputados. E acreditamos que vamos conseguir a 
assinatura de mais 6 Deputados, para que possamos ter engajados nesse 
processo todos os Deputados da Assembléia Legislativa de Minas. 

Outro grande exemplo é o que estamos vivenciando aqui, hoje, idealizado 
pela Assembléia do Estado, que é o programa Minas em Defesa das Águas. 
Lançado na última semana de abril, já tivemos três grandes eventos nesse 
curto tempo. E: nessa linha que devemos atuar. Teremos de mobilizar a 
sociedade para barrar a privatização desse grande patrimônio nacional, que é 
Furnas. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos inicio à fase de debates. A 

Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular 
perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por 
escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar 
o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem e sejam objetivos e sucintos, dispensadas as formalidades das 
saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para sua 
intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
A Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha - Peço desculpas aos organizadores 

do evento, à Mesa e aos participantes por ter de me retirar antes do final da 
reumao. Seria extremamente prazeroso permanecer, mas tenho 
compromisso assumido com servidores na Procuradoria, às 13 horas, e não 
quero cometer a descortesia de me atrasar. Se alguém ainda tiver consultas 
a fazer e quiser deixar seu fax ou "e-mail", responderei certamente. Cuidarei 
pessoalmente das respostas e darei retomo. 

Quanto às observações finais do Sr. Luiz Gonzaga Ulhoa em relação à 
CESP, vale dizer que o Governador do Estado de Minas Gerais disse em São 
Paulo, na semana passada, que iria tomar providências e determinou á 
Procuradoria-Geral do Estado que entrasse com ação direta de 
inconstitucionalidade questionando uma das normas legais do Estado de São 
Paulo, o art. 24, § 2°, da Lei n• 9.361, que determina que empresas estaduais 
não pode participar daquele leilão . 

Primeiramente, isso agride um principio federativo. Um Estado não pode 
impor comportamentos a outros Estados da Federação. Nesse caso, impôs 
um comportamento omissivo. 

Em segundo lugar, aquela norma estabelece uma discriminação que a 
Constituição proíbe. Empresas estatais estrangeiras podem participar, 
inclusive com a ajuda do BNDES, ou seja, com recursos do povo brasileiro, e 
empresas estaduais, não, o que é um escândalo . 
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Em terceiro lugar, cria desigualdade entre os licitantes, quando a 

Constituição brasileira, ao tratar de normas de licitação, estabelece que é 
obrigatório, nos processos de licitação, haver igualdade de tratamento. 
Naquele caso, há desigualdade frontal, evidente, modelar, acintosa para 
todos. 

O Estado de Minas Gerais já está no STF, por determinação do 
Governador, que também pediu outros estudos, uma vez que aquilo pode 
atingir todo o sistema, pois, como já se disse, tudo está conectado. A atuação 
da CEMIG, que hoje é a única empresa estadual que está investindo 
amplamente, pode acabar prejudicada, pois os outros não cumprem suas 
obrigações com a demanda da sociedade brasileira. 

Era um registro importante a fazer. Já existe essa ação, e, na próxima 
semana, deveremos entrar com outra, relativa á questão especifica, técnica 
de quanto o eventual contratante teria de investir e que não corresponde à 
demanda. 

Pergunta do Sr. Désio: "Se bem entendi, foi dito, por duas vezes, que não 
se privatiza energia elétrica ou água por extensão. Partindo dai, como se 
explica a existência da Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina, que 
nasceu e permanece privada até hoje? Não é nenhuma bandeira a favor da 
privatização, até porque sou totalmente contra ela. 

Tivemos um processo de estatização do serviço de energia elétrica no 
Brasil, exatamente porque as entidades privadas não supriam definitivamente 
as demandas, nem faziam investimentos. Porque os particulares não 
investiam, Juscelino Kubitschek, quando Governador de Minas Gerais, criou 
a CEMIG, e, quando Presidente da República, criou Furnas Centrais 
Elétricas. 

Como resíduo, ficaram algumas dessas entidades. Não é que foram 
privatizadas. Nasceram e permaneceram privadas. 

Como agora a Lei n• 9.074 convalida aquela situação, deixou-se que 
permanecessem sem embargo do serviço, que é, por concessão, manter-se 
nos casos específicos ainda prestados por essas entidades. 

Realmente, não altera nada do que foi dito, porque era uma situação 
pretérita às Constituições Federal e Estadual. E a questão das águas ficou, 
por determinação constitucional transitória, mantida na situação anterior. Não 
há comprometimento, portanto. 

Mais uma vez, agradeço esta oportunidade e peço desculpas pela 
ausência, garantindo que responderei a qualquer questão que surgir. 

A Vereadora Lúcia Pacifico Homem - Sr. Presidente da Mesa, Deputado 
Marco Régis, por meio de quem cumprimento os demais, parabenizando-os 
pelas excelentes palestras, muito informativas para nós, do Movimento das 
Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais. Gostaria de cumprimentar, 



z 
5 

861 
também, a Assembléia Legislativa por essa iniciativa e dizer que nós, do 
Movimento das Donas de Casa e da Confederação das Donas de Casa de 
Minas Gerais, estamos de braços dados com a iniciativa. Em março, 
iniciamos um movimento dessa natureza na Praça da Liberdade, abraçando 
a Praça das Águas, porque entendemos que água é vida, é patrimônio do 
povo, e não pode ser vendida para particulares. Fizemos um abaixo-
assinado, que já está com mais de 10 mil assinaturas. As folhas estão aqui, e 
eu pediria á Mesa e a todos os presentes que o assinassem, para que, 
juntos, possamos reforçar essa ação contra a intenção do Govemo Federal 
de privatizar o que é da população, e não fazer essa venda para a iniciativa 
privada, para auferir lucros, como estamos vislumbrando, porque é o que 
acontecerá se não embargarmos isso. 

Queria falar, também, da nossa decepção com o Govemo Federal quanto 
ao racionamento de energia elétrica. Estamos "pagando o pato" pela omissão 
do Govemo, que há dez anos já deveria ter tomado a iniciativa de buscar 
alternativas de produção de energia elétrica, como a construção de pequenas 
hidrelétricas, incentivo à captação de energia solar, educação para o 
consumo e tantas outras alternativas. 

Não o fez e agora que jogar para cima da sociedade, principalmente das 
donas de casa, dos usuários residenciais, a conta maior. Pergunto ao 
Presidente e à Mesa: com tudo isso, se estamos penalizados mais do que os 
outros setores, se não podemos repassar isso para o produto final, para onde 
vão essas multas? Para a ANEEL? Para o fundo gestor? Para a CEMIG ou 
sei lá qual distribuidora? Não concordamos com isso definitivamente e 
lançamos um protesto, como donas de casa e consumidoras de Minas 
Gerais. Não é possível haver uma decisão de gabinete sem ser ouvida a 
sociedade civil organizada. 

Na sexta-feira, estavam reunidos a ANEEL, a iniciativa privada, os técnicos 
do Governo, e, Sr. Presidente, nenhum representante dos consumidores 
organizados. Portanto, lanço, mais uma vez, o nosso protesto e pediria a 
todos que assinassem o nosso documento contra a privatização de Fumas, o 
qual se encontra com nossa Diretora Maria do Céu Paixão. 

Muito obrigada pela consideração e até por ter deixado passar o tempo. 
Obrigada. 

O Sr. Maurício Tolmasquim - A pergunta é de Lênia Ribeiro de Souza 
Vieira, da PUC-MG e da Secretaria de Assuntos Municipais: "Dr. Maurício, fui 
convidada para representar o Brasil num seminário da ONU sobre energia 
renovável, no próximo mês, na Austrália. Gostaria de saber como poderei 
cooperar com o Programa Energético da COPE-UFRJ e do Brasil. Pode dizer 
que estamos disponíveis para cooperar, vou deixar o meu 'e-mail'". 

O Sr. Luiz Gonzaga Ulhoa Tenório - Pergunta do companheiro Franklim 
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Moreira, do SINDIELETRO-MG: "Por que, no Brasil, a regulação dos 
setores elétrico e telefônico sofre tanta interferência do Governo Federal? O 
modelo institucional da agência vem de fora do Brasil? Essa interferência é 
parte do modelo?". 

Na verdade, Franklim, temos uma avaliação muito clara de que, no caso do 
setor elétrico - e isso já foi dito pela Procuradora -, modelou-se um processo 
de regulação e de controle sem que exista uma legislação geral que ordene 
esse setor. No caso do setor de telefonia, para sermos bastante isentos, há 
uma certa diferença, até porque existe uma legislação geral que ordena, 
preliminarmente, o setor de telecomunicações. Na seqüência, foi criada -
ainda que ache uma grande besteira, e o povo está sofrendo as 
conseqüências desse processo - a ANATEL. Esse ê um modelo inglês de 
regulação. Na verdade, não é um modelo americano. 

A Margareth Tatcher, nos seus 18 anos de governo, fez terra arrasada com 
todo o aparato produtivo do Estado, como o fechamento das minas de carvão 
para exatamente arrasar com o movimento sindical naquele setor, que era 
muito combativo e vinha de uma greve de mais de um ano contra essa 
violência relativa aos interesses do povo inglês. Ela buscou colocar a agência 
de notáveis para tentar dar uma noção de que existia uma preocupação do 
Estado em fazer a regulação e a fiscalização desses serviços de natureza 
pública, então privatizados. O fato é o seguinte: na Inglaterra, criou-se, no 
caso do setor elétrico, uma agência de notáveis setorial. 

Colocou-se o notável para fazer a fiscalização e, no final das contas, 
inclusive para garantir a tal competitividade. Hoje há uma tendência de 
"reverticalização" das empresas. O que se fala em "desverticalizar" na 
CEMIG, o que o Governo preconiza como "desverticalização" para 
estabelecer a concorrência, ê incrível. Na Inglaterra, hoje se reverte, hoje se 
"reverticaliza". É impossível esse argumento. 

Para concluir, gostaria de falar um pouquinho sobre a ANA, que deveria ser 
chamada anágua. Anágua é uma coisa antiquada e busca evitar a 
transparência. A sociedade não participou desse debate. Foi imposto um 
modelo em que aparentemente há um órgão controlador. Na sua instalação, 
os partidos políticos provavelmente jogaram porrinha para decidir qual levaria 
qual cargo. Aconteceu isso na ANEEL, aconteceu a discussão do PSDB com 
o PFL. Na ANATEL, também foi feito assim. A sociedade não participou. O 
controle social não é exercido. Para evitar o controle social, colocou-se essa 
figura da agência, que, na verdade, não regula absolutamente nada. 

Os serviços estão uma porcaria, uma coisa de porco, mesmo. As empresas 
estão agindo de maneira porca. O consumidor do Rio de Janeiro, de São 
Paulo, do Ceará está vivendo isso. Nunca morreram tantos trabalhadores 
pelo descuido dessas empresas. A agência não faz absolutamente nada. O 
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controle não é exercido, o consumidor fica ao léu. A tarifa só aumenta. 
Isso é coisa "para inglês ver". O modelo é inglês, mas nós é que estamos 
"pagando o pato". 

A outra pergunta é de Marco Aurélio Rocha, da assessoria da Veredora 
Neila Batista: "Depois de todas as denúncias, no Senado e no Governo 
Federal, o senhor acha que Fernando Henrique Cardoso tem condições 
morais de privatizar Fumas?". 

Na verdade, as coisas ainda vão acontecer. Espero que amanhã os 
parlamentares que assinaram a lista para que a CPI da Corrupção fosse 
instalada estejam fazendo um grande barulho, uma grande mobilização 
nesse sentido. Como disse ACM, na fita do Procurador Luís Francisco, se 
pegarem o Eduardo Jorge, chegam ao Presidente da República. Por que o 
Presidente da República está fazendo um esforço tão grande para que essa 
CPI não saia? Acho que já perdeu a moral há muito tempo, senão deixaria 
que a fiscalização fosse feita, deixaria de impor uma política antiinteresse 
nacional, abriria democraticamente as discussões no Congresso Nacional, 
não colocava regime de urgência urgentíssima nessa legislação que usurpa o 
saneamento dos brasileiros, do poder público estadual e local. 

Há Estados que não querem privatizar, estão contra esse projeto de lei. 
Portanto, a partir das denúncias, da compra da reeleição, de toda a lógica 
que estamos vendo em Brasília, ele não tem mais, no meu entendimento, 
condições de governar. O povo, com certeza, vai cobrar isso dele. O povo já 
está começando a ir para as ruas, como foi nas Diretas, como foi no 
Orçamento, como foi no caso de Collor. Acho que a nossa grande tarefa é 
mobilizar e ir para a rua. Vamos ver. A resposta cabe a nós. 

O Sr. Odair Santos Júnior - Gostaria de apresentar meus cumprimentos ao 
Deputado Marco Régis, estendendo-os à Assembléia Legislativa e a todos os 
presentes pela realização deste debate. Sem sombra de dúvida, ele se 
constituirá em um importante movimento em defesa das águas. Assim, 
estendo minha pergunta ao Prof. Maurício Tolmasquim e ao Dr. Luiz 
Gonzaga, assim como aos urbanitários. Com relação ás propostas de defesa 
das águas e às informações sobre a precariedade da defesa das 
privatizações concebidas pelo Governo Federal, principalmente no tocante à 
parte da energia elétrica, e tendo em vista todos os dados técnicos, bem 
fundamentados e elaborados, no entendimento dos senhores, profissionais 
da área, qual é a forma de estender esses dados, retirando-os da esfera 
técnica à qual no momento estão circunscritos - com essa abertura do 
Legislativo mineiro, eles estão saindo da esfera política -, para que sejam 
transmitidos ao coração e à mente de todos aqueles que, imbuídos do pleno 
sentido de brasilidade, que é a mineiridade, possam ter ciência do que 
efetivamente ocorre na área energética, do saneamento e do meio ambiente, 
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para que as medidas de mobilização tenham o êxito e a eficácia 
pretendidos? Qual é a receita básica para que essas informações saiam da 
esfera técnica e sejam transmitidas aos corações e mentes de todos os 
brasileiros? 

A Sra. Neide Maria da Silva - Boa tarde a todos. Gostaria de direcionar 
minha pergunta, além de ao Dr. Mauricio, ao Dr. Luiz Gonzaga, para que 
esses bravos representantes do Rio de Janeiro possam aproveitar melhor a 
minha pergunta. Faço isso não porque ache que eles têm um posicionamento 
sobre a pergunta que farei, mas para que a questão seja bem aproveitada. 
Com todo o respeito para com o malabarismo dos participantes desta Mesa e 
da anterior de não polemizar esse assunto fervilhante que é a privatização 
das águas, a visão fragmentada de privatização de setores particulares da 
atividade de gestão das águas não será conivente com a gradativa perda da 
soberania sobre as águas? 

O Sr. Augusto César- Gostaria de, rapidamente, tecer alguns comentários. 
Este evento é da mais alta relevância. Tivemos a oportunidade de estar aqui, 
em 1993, quando houve o Fórum Parlamento das Águas. De lá para cá, 
Minas Gerais vem se organizando, especialmente a Secretaria de Agricultura 
e a RURALMiNAS, que, em parceria com o IGAM, está elaborando, no 
Estado, os Planos Diretores de Recursos Hídricos. Então, gostaria de deixar 
registrado que os planos diretores das principais bacias do Estado já estão 
com cerca de 80% ou 90% concluídos, como é o caso do Plano Diretor do 
São Francisco. 

Gostaria de lançar aqui um desafio ou, até mesmo, um pedido, já que 
temos hoje o Executivo e o Legislativo de mãos dadas: que buscássemos 
fontes de recursos para concluir esses planos diretores, dado que já foram 
investidos mais de R$12.000.000,00, e falta muito pouco para que todos 
esses planos diretores sejam concluídos, de tal fonma que poderemos ter o 
Plano Estadual de Recursos Hídricos pronto. 

Gostaria de direcionar a minha pergunta ao Prof. Mauricio Tolmasquim, 
dizendo o seguinte: considerando todas essas barragens e respectivas 
usinas do sistema energético de Fumas e de outras empresas, que já estão 
pagas, já estão amortizadas, e considerando ainda a necessidade iminente 
de construção de várias novas usinas geradoras, gostaria de saber qual a 
sua opinião quanto à construção de novas usinas. Essas usinas já deveriam 
ser construídas com capital privatizado? Não seria privatizado o que já está 
pago, o que já está consolidado, o que já está amortizado, mas, quem sabe, 
abrir-se-iam editais de novas licitações, de novas usinas para a iniciativa 
privada, para o capital privado. Obrigado. 

O Sr. Mauricio Tolmasquim - Obrigado. Com relação a como transferir as 
infonmações técnicas para a sociedade, para o setor político, o que estamos 
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tendo aqui hoje é um bom exemplo disso. Ao mesmo tempo em que se 
transferem informações para a sociedade - porque este ciclo está sendo 
transmitido pela televisão -, o setor político está participando. Então, acho 
que a multiplicação de eventos como este que está ocorrendo é um bom 
mecanismo de ligação entre os técnicos, a universidade, a sociedade e o 
meio politico. É um exemplo a ser seguido por outras casas. 

Já tivemos oportunidade de participar de outros eventos como este no 
próprio Congresso Nacional, na Câmara de Energia, e sempre que somos 
chamados, não temos nos ofuscado. Ao contrário, temos tentado atender aos 
pedidos, porque achamos importante conscientizar a população. 

Quanto à soberania das águas, mostrei que os maiores países hidrelétricos 
do mundo são a Noruega, o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil. Em todos 
eles, o sistema é basicamente estatal. Mesmo nos Estados Unidos, mais da 
metade é estatal. E isso está ligado não só à questão da soberania, mas 
também à gerência de recursos mais eficaz. Então, penso que ultrapassa o 
aspecto da soberania. É uma questão de racionalidade manter as águas sob 
o controle de uma empresa estatal. 

Quanto à construção de novas usinas, tenho uma visão muito clara de que 
poderia ser usado o sistema de parcerias. Primeiro, não vejo problema no 
fato de, se quiser, o capital privado construir. O que temos percebido é que o 
capital privado não tem demonstrado interesse em investir em hidrelétrica, 
porque esta exige longo tempo de amortização, nem em termelétrica, porque 
o gás que se utiliza é importado da Bolívia. Aliás, esse é o seu grande 
problema: 70% dos equipamentos são importados. Depois que houve a 
desvalorização cambial de 1999, o capital privado fugiu do investimento em 
termelétrica. 

Estamos hoje na seguinte situação: das 15 novas térmicas que devem ser 
construídas, em 13 existe ,, participação da PETROBRAS, que ê uma 
empresa estatal e que está construindo, primeiro, porque tem que desovar o 
gás, e, segundo, porque foi tomada uma decisão do Govemo de mandá-la 
fazer os investimentos. 

Estamos vivendo uma situação curiosa, em que os investimentos que estão 
saindo são de uma empresa estatal, apesar de tudo estar totalmente aberto 
para o capital privado. 

Com relação ao setor hidrelétrico, acho que a grande solução é o que já 
está sendo feito pela CEMIG e já foi feito por FURNAS. A parceria entre o 
Estado e o capital privado. Há várias usinas que foram construídas em 
parecerias. Isso é saudável porque o Estado tem competência técnica e 
"know how", podendo enfrentar mais o risco de longo prazo. Essa parceria 
pode ser feita também de maneira pulverizada. Nada impede que se captem 
recursos de maneira pulverizada no mercado para se fazer essa privatização. 
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Há algum tempo, escrevi um artigo para a "Gazeta Mercantil" e 

apresentei ao Congresso Nacional, na Comissão de Energia, a proposta que 
chamamos de privatização na margem. Ou seja, em longo prazo, vai-se 
tomando privado, mas de maneira muito comedida e sob a supervisão do 
Estado. Não podemos ser totalmente avessos ao capital privado. Estamos 
contra uma privatização selvagem ou sem controle, que levaria a acelerar a 
crise que estamos vivendo. 

Com relação à pergunta, quero dizer que na geração foi apenas privatizada 
a GERASUL e algumas usinas da CHESF. A maioria da geração ainda não 
foi. No Nordeste pouco se privatizou. 

O Sr. Luiz Gonzaga Ulhoa Tenório - Obrigado, Presidente. Com relação a 
como se disputa a opinião pública e a como se leva para o homem e a 
mulher comuns essa discussão traduzida numa linguagem que seja técnica, 
quero dizer que é muito tranqüilo falar sobre· energia elétrica. É tão brutal a 
sua ausência na vida das pessoas que temos que ter de alguma forma essa 
discussão, sobretudo em função da experiência que vivemos após a 
privatização. 

Hoje em alguns Estados, como do Nordeste e do Norte sobretudo, 
encontram-se a ma,oria dos excluídos da energia. No Maranhão, por 
exemplo, o consumo médio de energia é de 90kw/h por residência. Isso é 
muito pouco. O benefício da energia elétrica é absolutamente incontestável 
para qualquer segmento da sociedade. Aliás, o sucedãneo da energia elétrica 
é a vela. Algumas pessoas estão voltando a usar vela e lamparina por causa 
do custo da energia elétrica no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Bahia. 

É uma massa que está sendo privada do pouco que conquistou, mesmo 
sendo 90kW/h mensal, significava alguma coisa. Sobretudo para as mulheres 
que passam roupa, cuidam da casa e dos filhos. A ausência ou precariedade 
do saneamento atinge sobretudo as crianças, e quem cuida delas não são os 
homens, mas as mulheres. 

Temos de fazer esse esforço de disputar a opinião pública nos momentos 
possíveis na midia, que é absolutamente reacionária, hermética a essa 
ponderação. Dizia ao Prof. Tolmasquim que quando conseguimos espaço na 
Globo, temos de ir cheios de dedos, porque queremos manter aquele espaço. 
Quando se fala do Governo Federal ou dessa política, não se é chamado 
mais. Em emissoras de rádio como a CBN, temos possibilidade de participar 
só quando o fato político é muito importante. Fazer esse debate tranq!lilo, 
honesto, quando se esclarece à sociedade sobre quem ganha e quem perde 
com a privatização, é muito difícil, mas temos de insistir, de ir à comunidade, 
ao bairro, à universidade, às escolas, ao sindicato, à base trabalhadora, para 
fazer essa disputa incansável, pois é disso que depende a formação da 
consciência dos cidadãos brasileiros e o futuro dessa geração que está vindo 
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por aí. Temos de fazer a disputa qualificada da opinião pública, onde isso 
for possível. 

Sobre a questão da soberania nacional, o Prof. Tolmasquim foi perfeito, 
queria dar somente uma opinião sobre a questão da privatização e de novas 
usinas. Os trabalhadores do setor de energia elétrica, as dezenas de 
milhares de pessoas que foram demitidas, tinham uma avaliação de que não 
só era possível como também necessário o concurso da iniciativa privada na 
expansão do setor elétrico. Até porque entendíamos que não é possível o 
Estado brasileiro aportar dinheiro para uma Tucuruí gerar energia para uma 
lumineira que exporta 90% de sua produção. Não é possível que o Estado 
banque uma coisa dessas. Tem de bancar aquilo que agrega valor 
econômico e desenvolvimento socioeconômico para a sociedade brasileira. 

Já convivemos com a iniciativa privada, em outros momentos, no setor 
elétrico, e ela não deu conta de fazer os investimentos necessários. A mesma 
coisa está acontecendo agora. Todas as obras que estão acontecendo neste 
País são feitas com dinheiro público. O BNDES está financiando o 
BRADESCO em Serra da Mesa. Isso é uma vergonha. Queremos que 
venham fazer capitalismo de risco, projeto de longa maturação, para obter 
lucro. Os projetos da área do setor elétrico e hidráulicos, sobretudo, são de 
longa maturação: 1 O anos de estudo hidrológico, mais 5 anos para construir 
essas grandes usinas e 20 anos para começar a ter lucro. Se fizerem isso, 
topamos. Não se pode comprar usina de Fumas para ganhar no dia seguinte. 
É uma vergonha que não acontece em lugar nenhum do mundo, só aqui com 
a sem-vergonhice de nossos governantes centrais é que isso acontece. 

Desculpem-me a veemência, mas não posso qualificar isso de outra forma, 
porque quem faz uma coisa dessas não tem compromisso com os interesses 
nacionais. Que venham fazer capitalismo de risco; disputar e investir para 
depois lucrar; não chegar lucrando logo de cara, levando como já aconteceu, 
US$5.000.000.000,00 como remessa de lucro para o exterior, só no setor de 
energia. A cifra é essa. O que precisamos para investir num ano foi levado a 
título de remessa de lucro. Comprar empresa com moeda podre é 
vergonhoso. 

O Governo Federal mandou fazer pesquisa de opinião pública, e a 
Confederação Nacional dos Transportes ( .... ) reiterou o dado: 80% da 
população são contra a privatização. O Governo está com medo disso, 
porque a constatação causa impacto na opinião pública, e estamos em ano 
de véspera das eleições. 

Não pensem que o FMI e o Banco Mundial não estejam pressionando 
terrivelmente para que sejam concluídas as privatizaçôes no setor elétrico e 
comecem as do setor de saneamento ambiental, sobretudo na parte de água 
e esgoto. 
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Em novembro de 1999, foi protocolado compromisso do Governo 

brasileiro de reforçar as ações para que se garantam as privatizações do 
setor de saneamento. 

O Governo manieta e estrangula as empresas públicas, não concedendo 
financiamento, mas escancara para a iniciativa privada, seja no saneamento, 
na energia e na infra-estrutura. E tudo por determinação do FMI e do Banco 
Mundial. O Governo fica absolutamente á mercê disso, comprometendo os 
destinos do povo e da Nação brasileira. 

Temos de gerar 1.500.000 empregos por ano. O País precisa crescer para 
gerá-los, mas, do jeito que está o setor energético, o Brasil não pode crescer. 
Não tem energia para crescer. Tem de racionar 20% - racionamento que já 
deveria ter começado há muito tempo, de forma gradual, e que só não 
ocorreu por irresponsabilidade do Governo Federal. 

Racionar energia significa que não poderemos rodar motor, não poderemos 
ter atividade industrial, o que vai causar impacto na qualidade de vida, na 
arrecadação do ICMS e de impostos e na geração de empregos e de renda. 

E tudo por responsabilidade de apenas uma pessoa: o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso. Ninguém pode assumir essa responsabilidade em seu 
lugar. Afinal, ele é o Pre:sidente da República e foi quem implementou as 
privatizações de forma irresponsável. O Presidente da República é quem 
determina as políticas públicas a serem implementadas no País. 

Agradeço á Assembléia Legislativa, ao Presidente da Mesa, Deputado 
Marco Régis, e aos participantes deste importante debate. Coloco-me á 
disposição para, a qualquer momento, ser chamado a contribuir. 

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

ilustres expositores, ás demais autoridades, aos Consultores, Taquígrafos, 
assessores da Casa, á equipe de som e, especialmente, aos presentes no 
Plenário e nas galerias e, cumprido o objetivo da convocação encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a reunião especial de logo mais, às 
14 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião de debates 
também de hoje, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 132" REUNIÃO ESPECIAL, EM 7/5/2001 
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila, Anderson Adauto e Fábio 

A velar 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião -

Primeiro Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Palavras 
do Sr. Jerson Kelman- Palavras da Deputada Federal Maria do Carmo Lara -
Palavras do Sr. Antõnio da Costa Miranda Neto - Palavras do Sr. Márcio 
Tadeu Pedrosa - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Segundo 
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Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Rômulo de Macedo Vieira 
- Palavras do Deputado Clóvis Ferraz - Palavras do Sr. José Theodomiro de 
Araújo - Palavras do Sr. Sérgio Menin Teixeira de Souza - Palavras do 
Deputado Francisco Tenório - Palavras do Deputado Nicodemos Falcão -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús- Ailton Vilela -Ambrósio Pinto - Anderson Adauto- Antônio 
Andrade - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Elbe Brandão -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Pedro Pinduca - Rêmolo 
Aloise - Sávio Souza Cruz. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 14h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Fábio Avelar, z•-secretário "ad hoc", procede á leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de 
Debates Minas em Defesa das Águas, com os temas Política Nacional de 
Saneamento, no primeiro painel, e Transposição das Águas do Rio São 
Francisco, no segundo painel. 

Primeiro Painel 
O Sr. Presidente - Neste instante, damos início ao Primeiro Painel, com o 

tema "Política Nacional de Saneamento". 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa, para 
apresentação do primeiro painel, os Exmos. Srs. Paulino Cícero de 
Vasconcelos, Secretário de Meio Ambiente, representando o Sr. Itamar 
Franco, Governador do Estado; José Carlos Carvalho, Secretário Executivo 
do Ministério do Meio Ambiente; Sérgio Miranda, Deputado Federal; 
Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente; 
Jerson Kelman, Diretor-Presidente da Agência Nacional de Águas - ANA -; 
Maria do Carmo Lara, Deputada Federal, membro da comissão especial da 
Câmara dos Deputados que analisa o projeto de lei sobre a política nacional 
de saneamento; Antônio da Costa Miranda Neto, Presidente da Associação 
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Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE -; Márcio 
Tadeu Pedrosa, Presidente da Seção Minas Gerais da Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária - ABES-MG -; e Manoel Costa, Secretário de 
Turismo. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência deseja, em primeiro lugar, de dizer aos senhores e ás 

senhoras sobre a satisfação de tê-los aqui. Este ciclo de debates foi 
amplamente discutido, é um movimento que está se iniciando. O nosso 
primeiro ato foi no dia 1 • de maio, quando a Assembléia Legislativa, de forma 
institucional, suprapartidária, participou de ato contra a privatização de 
Furnas. Hoje estamos com este ciclo de debates, e outras ações, 
naturalmente, virão. Acreditamos que este ciclo de debates será uma grande 
colaboração que o poder político do Estado poderá dar a Minas e ao Brasil, 
caso venhamos a ser, como esperamos, competentes nessa discussão, 
juntamente com as nossas ações, a nossa união e a união daqueles que, 
antes e hoje, ainda mais, acreditam que a água é o grande bem do novo 
milênio. Temos que discutir essa questão. 

Na nossa avaliação pessoal, existe uma série de equívocos que está sendo 
praticada hoje com relação a e!>se assunto que achamos muito importante. O 
tema é muito amplo, e, dentro deste ciclo de debates, dessas ações de Minas 
na defesa das águas. criamos uma subcomissão para a defesa do setor 
energético do País, para cuja Presidência tive a honra de ser indicado. No 
final de semana passado, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, me telefonou 
e solicitou que ultimássemos todos os detalhes para intensificar ações da 
comissão para que tudo fosse discutido e desenvolvido ainda no mês de 
maio. Já estamos ultimando esses detalhes e até o final da semana 
saberemos como a comissão vai agir. Quero falar sobre a satisfação de estar 
na coordenação deste ciclo de debates durante esse primeiro tema que 
iremos discutir, a partir de agora. 

Palavras do Sr. Jerson Kelman 
Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto, Presidente desta reunião; Paulino 

Cícero, Secretário de Meio Ambiente; José Carlos Carvalho, Secretário 
Executivo do Ministério do Meio Ambiente; Sérgio Miranda, Deputado 
Federal, na pessoa de quem cumprimento todos os demais parlamentares, 
com particular destaque para a Deputada Elbe Brandão, que nos 
acompanhou em um esforço pioneiro da ANA, recentemente, no Norte de 
Minas, e na Bahia, na bacia do rio Verde Grande, onde a ANA inicia as suas 
atividades, um projeto piloto para desenvolver as atividades de organização 
do uso de recursos hídricos naquela bacia; companheiro Antônio Miranda; 
demais componentes da Mesa; minhas senhoras e meus senhores, antes de 
mais nada, vou pedir licença ao Presidente para, em 2 minutos talvez, me 
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referir a um tema que não é o deste debate, mas, como cheguei mais 
cedo, vi um pedacinho da reunião da manhã sobre Fumas e não sei se a 
questão foi totalmente esclarecida ou não. Acho que é meu dever trazer uma 
contribuição ao tema da reunião da manhã. 

Sou professor da COPPE, voltada para a pós-graduação de Engenharia no 
Rio de Janeiro, e tivemos, pela manhã, o Prof. Mauricio Tolmasquim, meu 
companheiro, que expressou uma preocupação com a questão da eventual 
privatização- um tema no qual não quero entrar, pois não é esse o objetivo-
de Fumas, no que diz respeito ao uso das águas estocadas no seu 
reservatório. Ele não disse claramente a sua preocupação, mas senti que 
seria, se houvesse privatização - e repito: não quero discutir se isso é bom ou 
mau, não é essa a discussão -, o que aconteceria com as águas em estoque 
no reservatório: elas seriam também privatizadas, de forma mais simples? 

Queria, então, trazer uma contribuição a este debate, dizendo que a lei que 
criou a ANA atribui a ela uma série de lições. Uma delas está no inciso XXII 
do art. 4° da lei de criação da ANA: "Definir e fiscalizar as condições de 
operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir 
o uso múltiplo dos recursos hídricos confonme estabelecido nos planos de 
recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas". 

Na prática, nós, da ANA, entendemos esse mandado legal da seguinte 
maneira: temos de garantir que, mesmo nos reservatórios que foram 
construídos pelo setor elétrico, a água em estoque sirva não apenas para a 
produção de energia elétrica, mas também a diferentes setores dos usuários 
da água, como navegação, abastecimento urbano, agricultura, enfim, uma 
série de setores. Pela operação dos reservatórios entende-se abertura de 
comportas, abertura de utilização de água nas turbinas. Portanto, deixar água 
seguir rio abaixo, mantendo-a estocada. Essa é a decisão básica e não pode 
apenas obedecer à ótica do setor elétrico. Ela nos foi trazida pelo mandato 
legal. 

A ANA, para executar essa missão - e a lei manda isso - se articula com a 
Organização Nacional do Sistema - ONS -, que é uma entidade que trata da 
otimização da produção de energia elétrica em escala nacional, já que o Pais 
é inter1igado eletricamente. O uso múltiplo dos recursos hídricos se dá na 
escala da bacia hidrográfica. Então, a conjugação de interesses de natureza 
mais local e múltiplos, pois a bacia hidrográfica é de uso múltiplo, com o 
interesse setorial, que é a produção de energia elétrica em escala nacional, é 
algo sob responsabilidade da ANA em articulação com a ONS. Para isso, já 
estamos criando as equipes de trabalho. Já atuamos, por exemplo, 
concretamente no caso Tietê, para que, pelo menos em um primeiro 
momento, pois mais para frente será mais difícil, a navegação do Tietê não 
seja paralisada. Talvez mais para frente ela tenha que ser paralisada, mas 
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Obrigado, Presidente, por essa deferência. 
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Vou, então, entrar no tema que nos cabe hoje, que é a política nacional de 
saneamento. Entendi que a minha missão é discutir um pouco com as 
senhoras e com os senhores o Projeto de Lei n° 4.147, que está em exame 
no Congresso Nacional. Vale a pena dar um esclarecimento. A ANA tem uma 
missão estabelecida na lei que a criou e não tem nenhuma relação com o 
serviço de saneamento, que é um setor usuário dos rios, assim como é o 
setor de produção de energia elétrica, assim como o setor de irrigação e os 
demais setores. O meu envolvimento pessoal com essa questão foi como 
técnico, participante de um grupo interministerial. Vários Ministérios 
mandaram os seus representantes. Do Ministério do Meio Ambiente, o 
Ministro José Sarney Filho me designou para participar de um grupo que 
ouviu diversos setores interessados no tema "saneamento" e que terminou 
por propor um projeto de lei que o Governo acatou e mandou para o 
Congresso Nacional. Então, o meu envolvimento é dessa natureza. 

Outra informação que parece ser relevante é que na sexta-feira passada foi 
publicado este folheto, que traz o texto do projeto de lei e traz uma 
explicação, porque projeto de lei sempre ê muito árido, há sempre uma 
linguagem muito atravessada. Ele traz uma explicação de duas maneiras: um 
texto longo, falando quais são as intenções do projeto de lei, e um outro 
pequeno texto, que tem perguntas e respostas, perguntas mais 
freqüentemente encontradas nas matérias jornalísticas, para que possamos, 
talvez, clarear um pouco o assunto. Então, ele fica à disposição do 
Presidente. Vou me basear nessas duas ou três páginas que têm perguntas e 
respostas. Para que a maior parte das senhoras e dos senhores tenham 
absoluta familiaridade com os termos "titularidade", "concessionária", etc., 
vale a pena "passar uma régua" para eliminar algumas das confusões que 
encontramos nos textos de imprensa. A primeira diz respeito a quem é o 
titular do serviço. É o Governo. Ele é responsável pela organização dos 
serviços, e, certamente, não é a União. É o Estado ou são os municípios, e 
esse é um assunto polêmico, se são só os municípios, se são o Estado e os 
municípios, mas titular é aquele responsável pela organização do serviço. Ele 
pode prestá-lo diretamente, para uma autarquia ou um departamento, ou 
pode concedê-lo a uma empresa. Essa empresa, a concessionária, pode ser 
pública ou privada. Cabe também ao titular organizar a regulação e a 
fiscalização do serviço. 

Hoje de manhã, falou-se sobre o desejo do Governo de desregulamentar. 
O que o Governo está propondo é a regulação. É necessário regular, porque 
qualquer monopólio natural, isto é, qualquer serviço ou produto oferecido por 
apenas uma empresa ao usuário tem de ser controlado. Evidentemente, 
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ninguém cnana uma entidade reguladora para a venda de cachorro-
quente, porque a competição entre os fornecedores regula e o consumidor 
pode escolher se vai comprar na barraca A, B ou C. Não é preciso ter regras; 
o próprio merc\~do regula. Quando só há um provedor do serviço, 
constituindo um monopólio, é preciso regular. 

Por que só há um provedor do serviço? Por que, nesse caso, o monopólio 
é chamado monopólio natural? Porque o consumidor será mais bem atendido 
quando houver apenas uma empresa prestando serviço que se houver duas, 
três, quatro ou cinco. Não seria econômico haver três, quatro ou cinco 
diferentes empresas nas ruas, a fim de que pudéssemos escolher o serviço 
da empresa A, B, C ou D. E necessário regular o mercado para proteger o 
interesse dos consumidores, seja o prestador uma empresa pública, seja ele 
uma empresa privada. Durante muitos anos, no Brasil, admitiu-se que, sendo 
a prestadora de serviço uma empresa pública, isso seria suficiente para 
preservar o interesse público. Não quero entrar em particularidades, mas 
nem sempre é o caso. 

Existem inúmeros exemplos de empresas públicas que, na realidade, foram 
capturadas para atender interesses de seus funcionários ou de segmentos 
mais abastados da população, que têm água e esgoto, mas não, das 
populações mais carentes, que não contam com esse serviço. 

Feita essa introdução, a primeira pergunta que respondi numa entrevista à 
televisão foi sobre a afirmativa de que o projeto de lei "força", entre aspas, a 
privatização do saneamento. Essa é a maneira como o projeto de lei tem sido 
descrito. Essa descrição não é correta, porque o projeto visa basicamente 
criar condições para universalizar o serviço, não para privatizar. Nesse caso, 
universalizar quer dizer garantir que todo cidadão brasileiro tenha água 
potável em casa, que tenha esgoto afastado, considerado o aglomerado 
urbano, ou, pelo menos, devidamente cuidado numa fossa ou em outro 
destino razoável. E que esse esgoto seja tratado antes de lançado nos rios. 

Apesar do grande progresso desde a década de 70, o Brasil apresenta 
estatrsticas de saneamento que não fazem justiça a nossa renda "per capita'. 
No setor de saneamento, estamos atrasados em relação a outros países com 
renda "per capita" assemelhada. 

O termo "privatização" ou qualquer equivalente não é utilizado uma vez 
sequer no texto do projeto de lei. Sua postura ideológica não defende nem 
ataca a prestação de serviço por entidade pública. Poderlamos resumir em 
uma frase. seria o antigo provérbio: "Não importa a cor do gato. O que 
importa é que ele cace ratos". Não interessa se a empresa é pública ou 
privada. O que interessa é que o cidadão tenha o serviço em casa. 

A próxima pergunta seria: "Ele ajuda a viabilizar investimentos no setor?". 
O fato de não privilegiar a privatização não quer dizer que não incentive 
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investimentos. Foi feito para incentivar investimentos. Incentiva 
investimentos porque cria as regras do jogo, hoje inexistentes. Ele estabelece 
o que é fundamental e pouco dito. 

O que é de substância no projeto de lei é o marco regulatório, são as 
regras que equilibram interesses com freqüência conflitantes. E o interesse 
do titular do serviço, que é o Governo. E o interesse da prestadora de 
serviço, que pode ser uma concessionária. E é o interesse do cidadão, o 
consumidor. Esses três interesses raramente coincidem. E é necessário que 
se estabeleçam regras continuamente atualizadas por uma entidade que 
tenha capacidade técnica e autonomia financeira e administrativa para dar 
segurança a esses três vértices do triângulo, permanentemente em 
competição. A inexistência de regras claras, que garantam que conflitos 
inescapáveis sejam solucionados entre esses três atores, faz com que haja 
uma inibição de investimentos, seja de empresas públicas, seja de empresas 
privadas. Quando o titular do serviço decidir pela concessão, o que não é 
uma obrigação, é uma prerrogativa do titular, é razoável crer que a existência 
desse conjunto de regras facilitará investimentos de empresas privadas. Isso 
é verdadeiro. O projeto prevê uma estabilidade que cria condições para 
investimentos de empresas privadas, mas não força nem o titular do serviço 
nem o Governo a privatizar. Essa é uma decisão do Governo com o titular. 

Essa regulação e essa fiscalização se materializam pela atividade de uma 
entidade reguladora e fiscalizadora, que pode ser duas em uma só. Como já 
disse, essa entidade tem que ter autonomia administrativa e financeira, 
independência decisória, capacidade técnica e transparência de 
procedimentos. O projeto de lei estabelece uma série de regras sobre como 
se farão reajustes tarifários. Isso é necessário porque, quando há um 
contrato de concessão, ou seja, quando o titular do serviço, como o Governo 
Municipal, decide que a cidade não prestará o serviço diretamente, e, sim, 
através de uma concessionária, que pode ser pública ou privada, esse 
contrato de concessão necessita ser monitorado. Como o contrato é de longa 
duração, não seria razoável que ele estabelecesse, em seu texto, todas as 
condições que serão vividas ao longo de 20 ou 30 anos, o que não é 
possivel. Para resolver essa questão, é necessária uma espécie de árbitro, a 
entidade reguladora. O projeto de lei descreve essa entidade reguladora e as 
metodologias que deve adotar para resolver questões como qualidade do 
serviço ou revisão tarifária. 

Como as regras afetam a população? Alguns aspectos do projeto de lei são 
muito pouco percebidos. No meu ponto de vista, talvez o principal seja que o 
projeto de lei garante que, quando o prestador de serviço não cumprir o que 
está pactuado no contrato de concessão, por exemplo, deverá indenizar os 
consumidores. Atualmente, isso não acontece no setor elétrico, por exemplo. 
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Se falta - como está faltando - água nos reservatórios para gerar energia 
e se há racionamento, na realidade, o consumidor não tem direito a 
indenização por serviço combinado e não prestado. Nesse projeto de lei, é o 
contrário. Se o prestador de serviço não cumprir o contrato no que diz 
respeito às metas de expansão ... Digamos que o contrato estabeleça que, 
em 2005, será feita a coleta de esgoto em determinado bairro de periferia 
assolado por valas negras. O projeto prevê que, chegada a data limite, não 
sendo cumprido o previsto, isso implicará indenização, uma compensação 
financeira aos usuários não servidos. O que estou falando, a meu ver, cria 
condições para um controle social. Mais importante que o controle da 
entidade reguladora é a vigilância da população, que se dará claramente 
quando o morador do bairro observar que, chegada a data limite e não tendo 
terminado a vala negra, ele tem como reclamar, porque faz parte do contrato. 
A cartilha está à disposição. Citarei alguns pontos mais relevantes. Sobre o 
que acabei de falar, nunca vi destaque na imprensa. 

Outro assunto que tem pouco destaque na imprensa diz respeito ao 
disciplinamento de como o Govemo Federal pode investir financeiramente no 
saneamento. Historicamente, o Govemo Federal investe em saneamento, 
dando a posse, sob diferentes formas, às companhias de saneamento, 
basicamente às empresas estaduais. Isso significa que essas companhias 
utilizaram recursos fiscais, quer dizer, recursos perdidos, para atender a 
população que está atendida. E a população atendida, repito, somos nós. As 
populações da periferia não estão atendidas. O projeto de lei limita a 
participação de recursos da União só em duas circunstâncias: para atender 
populações carentes, medidas com indicador muito preciso, como, por 
exemplo, o IDH ou outro que venha a substitui-lo, e para atender a 
tratamento de esgoto. A lógica é de que tratamento de esgoto é algo que diz 
respeito ao interesse da coletividade, não apenas do individuo, ao contrário 
do suprimento de água e da coleta de esgoto, que são beneficios de natureza 
individual. Esse aspecto ê pouco citado . 

O aspecto mais citado no projeto de lei impede que a concessão seja 
onerosa. Por exemplo, a motivação do Prefeito de um município que queira 
fazer a concessão por entidade privada do serviço de saneamento deve ser 
só e exclusivamente para melhoria da qualidade do serviço e da cobertura 
para os cidadãos e sua cidade. Ele não vai receber pagamento pela 
concessão. Segundo o projeto de lei, isso está vedado. A concessao não ê 
onerosa. É natural que essa vedação - impossibilidade que têm as 
Prefeituras de fazer caixa com a "venda" da concessão para empresas 
privadas - levanta a objeção de grande número de municipalidades, Prefeitos, 
ou de govemos municipais que tenham essa intenção. Não estou dizendo 
que é ilegítimo. O govemo municipal pode ter o emprego mais legitimo 
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possível para a arrecadação que teria ao vender a concessão de hospital, 
escola, ou o que for. Mas o projeto de lei reconhece que a situação do 
saneamento é tão grave que todo recurso deve ser empregado nele. 

A segunda questão que é mal compreendida nessas polêmicas diz respeito 
às vendas de empresas estaduais. Claro que o fato de a concessão não ser 
onerosa não significa que o governo de um Estado possa vender sua 
companhia estadual porque esse é um ativo dela. O Governo não pode 
vendê-la. O projeto de lei cria alguns embaraços para essa venda. Diz que no 
caso de venda de empresa estadual, todos os municípios servidos por ela, 
tenham ou não contrato formal de concessão, devem renegociar as 
condições em que a nova empresa irá servi-los. Quais são as metas de 
ampliação e melhoria do serviço? O projeto de lei, repito, não privilegia o 
pagamento pela concessão. Se o titular resolver fazer concessão, ganhará 
aquela empresa que prometer ampliar a prestação de serviço a todos os 
habitantes daquela comunidade no menor tempo possível. O critério de 
concessão é a universalização, e não o pagamento; é o atendimento a todos 
os brasileiros. 

Há uma grande confusão, essa talvez seja a maior de todas: com 
freqüência, vemos na imprensa que o projeto de lei subtrai, rouba a 
titularidade do município para o Estado. Essa é a situação em que o serviço 
de saneamento é compartilhado por vários municípios. Tipicamente é a 
situação de regiões metropolitanas, mas não necessariamente todas as 
metrópoles. Por exemplo, Porto Alegre é uma região metropolitana onde o 
serviço não é compartilhado. Todas as instalações que abastecem Porto 
Alegre abastecem só a ela, apesar de estar em região metropolitana. Não há 
dúvida de que o titular do serviço de Porto Alegre é o Município de Porto 
Alegre. 

No Rio de Janeiro, a estação de tratamento de água no Guandu serve a 
vários municípios na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Não é possível 
separar e pintar as moléculas de água que vão para os municípios "a", "b" ou 
"c". 

Estão todas misturadas. O serviço é integrado. No projeto de lei isso é 
reconhecido como serviço de interesse comum, e, assim, não é de interesse 
local. 

Quando os serviços são compartilhados por vários municípios, não são de 
natureza local, obviamente. O que a Constituição diz é que o titular de serviço 
de natureza local é o município. Quando o serviço for de natureza local, só o 
município cuida. Nada foi mudado, nem poderia, porque esse assunto é de 
natureza constitucional. A Constituição estabelece isso. O que o projeto de lei 
faz é esclarecer. Portanto, o titular não é o município, e, não sendo, pode ser 
o Estado ou a União. 
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A Constituição é clara. Em serviço público de natureza local o titular é o 
município. Quando não é local, é o Estado ou o município. A Constituição não 
diz que é a União. Há um artigo na Constituição que diz que o que não for 
atribuição da União e do município é atribuição do Estado. Com base nesse 
raciocínio, a titularidade é entendida como estadual. 

Como havia prometido, não tratarei das outras polêmicas. Na revista da 
SABESPE há algumas polêmicas sobre o papel da ANA, mas no debate terei 
oportunidade de esclarecer. 

Palavras da Deputada Federal Maria do Carmo Lara 
Exmo. Deputado Anderson Adauto, Srs. Deputados, colegas de Mesa, 

senhoras e senhores, com certeza este será um debate bastante polêmico. 
Desde que o Projeto de Lei n• 4.147 passou a tramitar na Câmara Federal 
com urgência constitucional, a Assembléia Legislativa nos convidou, por meio 
de requerimento da Deputada Maria José Haueisen, para participar de um 
debate na Comissão de Meio Ambiente. A transposição do São Francisco, 
Fumas e a questão do saneamento envolvem água. Tudo interfere na vida de 
cada cidadão, por isso quero parabenizar esta Casa e dizer que Minas dará 
sua Qra~d-= ::ontribuição. 

Farei u.-. relato para situar no tempo e na história a questão do 
saneamento. Temos clareza de que é importante ter a regulação; isso é 
consenso. Mas não ê consenso fazer-se a regulação do saneamento, 
colocando urgência constitucional para pressionar os Deputados a votar. A 
urgência constitucional entrou em 21 de fevereiro, antes do camaval. Antes 
de março foi retirada. Quem tem o poder de tirar ou colocar a urgência 
constitucional ê o Executivo. Na sexta-feira anterior, voltou a urgência 
constitucional. 

Em Brasília, estamos trabalhando sob a pressão da urgência constitucional 
- o projeto de lei entra na Casa e, em 45 dias, deve ser debatido e votado. Se 
não houver quórum para a votação, a urgência constitucional tranca a pauta 
da Casa, impedindo o processo de votação dos demais projetos. Quando 
caiu a urgência constitucional, foram feitos debates, dos quais participou o 
representante da ANA. Tomamos conhecimento da segunda urgência 
constitucional, e a Comissão se reunirá para debater a proposta. 

Assumi o meu primeiro mandato como Deputada em 1999. Quando 
cheguei à Casa já se discutia a questão do saneamento na Comissão de 
Desenvolvimento Urbano. O Governo Federal mandaria um projeto de lei 
para a Câmara Federal sobre a regulação de saneamento. Em 1993, houve 
ampla discussão na Câmara e no Senado. Todas as entidades civis na área 
de saneamento, companhias estaduais, municipais, empresários, Prefeitos, 
Vereadores discutiram, e a Deputada Irma Passoni entrou com o Projeto de 
Lei n• 199. Aprovado na Câmara Federal e no Senado, foi à sanção do 
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Presidente Itamar Franco. Como estava no final de seu Governo, o 
próximo Presidente deveria sancioná-lo. 

No entanto, o primeiro ato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 
1995, foi vetar esse projeto de lei, que havia sido amplamente discutido por 
várias entidades. 

Depois, o Senador José Serra, hoje Ministro da Saúde, mandou um projeto 
de lei ao Senado, retirando a titularidade do município e propondo a 
privatização. O Senador Josafá Marinho era relator e concluiu pela 
inconstitucionalidade. Esse projeto parou no Senado, não foi para a Cãmara 
Federal. De lá para cá, debate-se a necessidade de um projeto de regulação. 

Em 1999, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, com todas as 
entidades, fez a Primeira Conferência Nacional de Saneamento e discutiu 
todos os projetos. Hoje, na Casa, tramitam 30 projetos sobre saneamento. 

Depois de estudar o relatório sobre essa Conferência e o Projeto de Lei n° 
199, da Deputada Irma Passoni, eu e o Deputado Sérgio Novaes, do PSB do 
Ceará, apresentamos o Projeto de Lei n° 2. 773/2000. Como esse projeto 
passa por mais de quatro comissões, foi constituída Comissão Especial, mas 
a base do Governo não indicou os Deputados. Assim que chegou o projeto 
de lei do Governo foi apensado ao nosso Projeto de Lei n° 2. 773, e criou-se a 
Comissão Especial. 

O projeto de lei em debate retira a titularidade do município. Essa é a 
primeira grande polêmica, porque, segundo entendimentos, esse projeto de 
lei é inconstitucional. Os arts. 21, 30, 182 e 241 da Constituição versam sobre 
a titularidade do município. O ex-Senador Josafá Marinho deixa claro que é 
inconstitucional; um projeto de lei não pode mudar a Constituição. 
Saneamento não é somente água e esgoto, envolve a questão ambiental, o 
controle de vetores, o controle de doenças e a drenagem. Saneamento não é 
apenas água e esgoto, como está colocado no projeto de lei apresentado 
pelo Governo. 

Estudando o projeto, percebe-se, nas entrelinhas, a proposta de 
privatização. O representante da ANA diz claramente: não obriga a privatizar, 
mas cria condições para isso. Sabemos que todo projeto de lei está 
contextualizado numa política. Nesse caso, a política é retirar a titularidade 
dos municípios, repassar para as companhias estaduais e criar as condições 
para privatizar o saneamento, retirando o poder concedente do município. 

Por quê a Constituição de 1988 repassa ao município saúde e educação-
quem é Prefeito percebe isso - e no caso do saneamento quer voltar atrás? 
No tocante à saúde e à educação é repassado o õnus, mas não são 
repassados os recursos financeiros. O saneamento é auto-sustentável. De 
acordo com nossas experiências em Minas, ltaúna, Juiz de Fora, Uberlãndia, 
onde há companhias municipais de muitos anos, há maior atendimento no 
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setor de fornecimento de água, da coleta de esgoto. Querem retirar esse 
serviço do município e passar para uma companhia estadual. Manaus está 
privatizado, Limeira também. Manter o serviço no município não significa que 
não se possa privatizá-lo. Mas é importante manter o poder concedente do 
município para que possa ter a companhia própria ou fazer a concessão. 

Alega-se que é preciso regular para haver universalização. O projeto de lei 
diz que a privatização traz melhor universalização. Isso não é somente em 
relação ao saneamento, essa é a fala geral. A universalização não é feita 
com a privatização. Se falássemos isso há cinco anos, muitos não 
discordariam. Hoje já temos experiência de privatização, no setor elétrico e 
no setor de telefonia. Sabemos que foi privatizado para ser universalizado, 
mas isso não ocorreu. A universalização pressupõe recurso público para as 
companhias estaduais, municipais, o que está contingenciado há muitos 
anos, principalmente no mandato de Fernando Henrique. O poder público 
não pode pegar dinheiro emprestado para financiar saneamento. No 
orçamento não é colocada essa prioridade. 

Todos sabemos que a privatização fará com que fique com o que há de 
melhor, com o filé. E será feito algum investimento na área mais carente? 
Não. Temos dificuldades hoje e até poderíamos dizer que as companhias 
estaduais não atendem, etc. É lógico que temos que fazer a regulação, para 
que as companhias, sejam estaduais, sejam municipais, tenham uma 
democratização maior, com uma participação maior dos municípios. 

Essa questão de dividir o saneamento por bacias hidrográficas significa 
que, no município que capta a água e que, depois, tenha tudo no seu 
município, isso poderia ser municipal. Mas são poucos. E, na maioria deles, 
isso é compartilhado, porque captam a água num lugar ou então a estação 
de tratamento de esgoto é em outro. Mas, se se analisar a 
constitucionalidade do município, não se pode fazer isso. Hoje já temos as 
experiências dos consórcios de saúde, que fazem esse trabalho integrado 
por região metropolitana ou por cidades-pólos. E existem outras experiências 
que mostram que é possfvel fazer dessa maneira. 

Outra questão importante é que esse projeto de lei está baseado num 
memorando de polftica econômica intitulado 'Água e Esgoto no Brasil - Uma 
Avaliação da Regulação". Uma missão do Banco Mundial visitou Estados e 
municípios brasileiros em março de 1999 e apresentou ao Governo proposta 
de como fazer para encaminhar um projeto de lei à Câmara. Só uma coisa o 
Governo não fez. Aqui eles propõem uma mudança na Constituição, e o 
Governo agiu diferente, fez um projeto de lei que é inconstitucional. 

Essa não é uma discussão de agora, mas muito anterior. Está baseada em 
uma proposta do Banco Mundial, ligada ao capital internacional, para atender 
à privatização desse setor. Pode parecer que essa é uma discussão 
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ideológica, mas não é. É preciso saber para quem vamos entregar a água 
deste pais. Hoje é um monopólio estatal. É importante que continue público, 
é importante que continue como monopólio. Não é possível haver duas redes 
de água em uma cidade; é uma só, como ocorre com a rede elétrica. É um 
monopólio estatal, de controle público. Vamos tomá-lo privado? 

Queria explicar que não está escrito isso nesse projeto de lei. Não está 
claro, mas, pelas ações que estão postas, pela maneira como está colocado 
o projeto de lei, o Pais está caminhando para entregar suas águas para o 
controle dos países do exterior, principalmente os que têm interesse em ter a 
nossa água. Os Estados Unidos, hoje, têm a água pública, cuidada pelo 
Exército. Na França, há muitos anos, já está privatizado. É a França que tem 
comprado, comprou Manaus e Limeira, em São Paulo. A Inglaterra é 
privatizada desde a época da Margareth Thatcher. Agora a Argentina já está 
tendo muitos problemas. 

Hoje isso está numa comissão especial, mas é polêmico, nem a base do 
Governo aceita. O maior número de emendas é sobre essa questão, porque 
achamos que a ANA não tem controle. Não precisa receber quase 2% para 
fazer um controle do saneamento. Isso não é papel da ANA. Sua função é 
verificar a questão dos mananciais, captação de água e o lançamento do 
esgoto nos rios. Do jeito que está colocado, isso não é papel da ANA. 

A maioria dos Deputados da base do Governo não tem entendimento sobre 
esse projeto. Ele é polêmico, não é algo que apenas a Oposição esteja 
questionando. Está sendo debatido, e, no primeiro momento de apresentação 
de emendas, apareceram 200. Por ai vocês vêem o nível da polêmica. 

Existem vários outros detalhes; outras pessoas irão se manifestar, e 
acredito que um complementará o outro. Vamos expor aqui quais são as 
questões para o debate. Tenho a opinião formada, como ex-Prefeita e como 
atual Deputada, que trabalha essa questão. Acho que não podemos aceitar 
esse projeto, que é um desrespeito à questão dos entes federativos e dos 
municípios. Não podemos aceitá-lo do jeito que está. Esse é um projeto que 
privatiza, que entrega a nossa água, que desrespeita a Constituição e a 
Federação. 

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A Presidência registra a 
presença, em Plenário, do Sr. Almir Bresson, Secretário de Meio Ambiente do 
Espírito Santo e Presidente da Associação Brasileira( ... ) de Meio Ambiente-
ABEMA. 

Palavras do Sr. Antônio da Costa Miranda Neto 
Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a Assembléia Legislativa de 

Minas Gerais, na pessoa do Deputado Fábio Avelar, coordenador dos 
trabalhos neste momento, e os meus colegas da Mesa, na pessoa da 
Deputada Maria do Carmo Lara. De fato, é muito importante a abertura desse 
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espaço para que tenhamos uma compreensão um pouco mais precisa do 
que significa esse projeto de lei em nosso cotidiano. Eu dizia da importância 
de debatermos esse tema que diz respeito à nossa vida, não só em curto 
prazo, mas provavelmente pelos próximos 50 anos. As decisões que 
tomarmos neste instante vigorarão por esse prazo, seja pelos efeitos 
benéficos, seja pelo que mais nos assusta: os efeitos maléficos que essa 
nova lei poderá trazer. 

A ASSEMAE, entidade que estou representando aqui, congrega os 
serviços municipais de saneamento. São 1. 700 municípios hoje no Brasil, que 
administram de maneira direta o seu saneamento. Mas hoje tenho orgulho de 
dizer que a ASSEMAE abriu seus horizontes. Não representa apenas as 
cidades que têm serviços municipais de saneamento, mas também as que 
desejam exercer o controle sobre esses serviços, embora os tenha concedido 
a empresas estaduais de saneamento. Nossa entidade representa o desejo e 
o dever do município de cumprir a sua missão constitucional na questão do 
saneamento, mais especificamente no que diz respeito à água e ao esgoto. 

Nossa entidade, ao longo de seus 16 anos de existência, marcou a sua 
presença no cenário do saneamento pela profunda critica ao modelo de 
saneamento hoje vigente no Brasil; não só pela crítica, mas, principalmente, 
através da proposição de soluções. Que críticas sao essas? Em grande 
medida, foram contempladas e absorvidas no projeto de lei do Governo 
Federal, sim. Exemplo: o modelo de saneamento excessivamente 
centralizador pelo qual o saneamento brasileiro se pautou nos últimos 30 
anos. Ao alijar os municípios das questões de saneamento, no início da 
década de 70 e final da de 60, a legislação sobre saneamento alijou o 
cidadão. Não é por acaso que nós, municípalistas, defendemos as estruturas 
municipais de administração dos serviços públicos, peta proximidade que isso 
tem com os cidadãos. 

E lição que já aprendemos no Brasil, mas, se não tivesse sido suficiente, as 
lições do exterior certamente o seriam. Mas todos sabemos que, ao fortalecer 
o poder local, está-se legitimando e se fortalecendo o canal mais importante 
de interlocução que o cidadão tem com o serviço público, que é o poder 
municipal, não apenas através da Prefeitura, mas da Câmara de Vereadores 
e das entidades associativas, enfim, de tudo que diz respeito ao aparelho 
municipal de prestação de serviços públicos. Portanto, fortalecer o poder 
municipal é fortalecer o papel do cidadão. 

A par da crítica ao modelo excessivamente centralízador, que alijou o 
cidadão e que criou, em grande medida, uma parte significativa das mazelas 
do saneamento hoje em nosso Pais, apresentamos como solução justamente 
a criação de mecanismos de controle da sociedade, através de um 
reconhecimento do papel constitucional do município. Em outras palavras, ao 
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município compete a gestão do saneamento, por força constitucional. É 
de negar a existência da COPASA em Minas Gerais, a importância da 
atuação que ela tem em Belo Horizonte? Ou da COM PESA no meu Estado, 
em Pernambuco? Absolutamente, não. É defensável, é exatamente o que 
estamos fazendo atualmente em Pernambuco, e respondo atualmente pela 
Secretaria de Saneamento do Município de Recife. E é o que se propõe aqui, 
para Belo Horizonte. 

O município deve exercer a sua gestão, a sua gerência, tendo a companhia 
estadual como seu órgão executivo, alijando o Estado das decisões? Não. 
Deve participar junto com ele, porque existem partes do serviço de 
saneamento que são de interesse estritamente local e partes do serviço de 
saneamento que são de interesse intermunicipal. Essa distinção é muito 
importante. Da maneira como está no projeto de lei do Governo, parece que 
o serviço de saneamento, mais especificamente de água e esgoto, pertence 
totalmente a um determinado município ou a um determinado Estado, sendo 
impossível um meio termo, digamos assim. 

Volto a dizer que temos exemplos no Brasil e no exterior de que, assim 
como ocorreu no sistema elétrico, é preciso haver uma distinção clara entre a 
produção de água, em analogia com a produção de energia elétrica; a 
transmissão da energia elétrica, em paralelo com a adução de água; e a 
distribuição local de água em paralelo com a distribuição de energia. Ou seja, 
as partes do sistema que são comuns a mais de um município deverão ter a 
sua gestão estabelecida pelo conjunto dos municípios interessados, mais o 
Estado, com a participação da sociedade civil. E a parcela do serviço que 
interessar exclusivamente ao município deverá ser gerida única e 
exclusivamente por esse município, garantida a participação da sociedade 
civil organizada. Repito que esse modelo já existe e é praticado na Região 
Metropolitana de São Paulo e também em vários países do Primeiro Mundo: 
os Estados Unidos, o Canadá e vários outros. No entanto, o projeto de lei do 
Governo Federal ignora essa realidade e parte para a linha da cassação da 
titularidade municipal nesses casos, que são o filé "mignon" do saneamento, 
o alvo do interesse dos grandes investidores estrangeiros, em sua maioria, 
que se beneficiariam, caso esse projeto de lei golpista fosse aprovado no 
Congresso Nacional. Precisamos contextualizar. Esse projeto de lei, hoje, 
está sendo apresentado pelo Governo Federal sob a argumentação e sob a 
defesa da universalização dos serviços, que é o que todos nós, sanitaristas, 
sempre desejamos. Sempre dissemos que o saneamento só seria justo 
quando universal. Sempre criticamos o fato de as populações pobres terem 
sido marginalizadas por essa politica que não foi construída pelos municípios. 
Mas precisamos contextualizar que o momento é de assumir um 
compromisso entre o Governo brasileiro e o FMI, expresso com todas as 
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letras, as vírgulas e os pontos em um documento institucional do Governo 
Federal. Está lá o compromisso do Governo brasileiro de criar condições para 
a aceleração do processo de privatização do saneamento brasileiro. 

Portanto, é de todo inútil tentar afirmar que o interesse do Governo não é a 
privatização do setor. Se o Governo tem vergonha de admitir isso dentro do 
Brasil, essa vergonha não existe em afirmar a mesma coisa junto ao FMI, 
segundo podemos verificar no endereço eletrõnico do Ministério da Fazenda. 
Basta fazer uma rápida visita a esse "site" para a leitura do termo de 
compromisso com o FMI. 

O saneamento como monopólio natural já foi resolvido no Primeiro Mundo 
de maneira fácil e rápida. A Deputada Maria do Carmo já disse que a França 
tem uma tradição de privatização secular, que atinge 70% de sua população 
com serviços de água e esgoto. A avaliação dos 30% atendidos pelo setor 
público é de que o serviço não é nem melhor nem pior. Portanto, a empresa 
privada não causou tanto mal para a população da França, a não ser por um 
Ministro que está na cadeia, porque se deixou corromper pela empresa 
Lyonnaise des Eaux, que financiou a sua campanha. Ele foi julgado, 
condenado e está na cadeia. Trata-se do Ministro Alain ( ... ). 

Exceto por esse pequeno incidente, a população da França não faz 
objeção à privatização. Mas, na Inglaterra, onde o serviço foi totalmente 
privatizado no Governo de Margareth Thatcher, a experiência foi tão 
fracassada que a Escócia, o País de Gales e a Irlanda, que são os demais 
países do Reino Unido, não querem nem ouvir falar na hipótese da 
privatização do setor de saneamento. A experiência ficou circunscrita 
exclusivamente à Inglaterra e obteve a ojeriza, o pânico das populações das 
outras nações do Reino Unido. Portanto, está completamente fora de pauta 
nessas regiões. Precisamos aprender com as lições que vemos no 
estrangeiro, já que os países do Primeiro Mundo são tão citados como 
exemplo para tantas coisas. Por que não observamos também o que é que 
eles fazem nesse setor do saneamento? 

Nos Estados Unidos, a meca mundial do capitalismo, da livre iniciativa e do 
liberalismo, não se discute a privatização do saneamento. Eles dizem que o 
saneamento é um monopólio natural, uma questão de saúde pública, de meio 
ambiente, de soberania. Não admitem empresa privada na gestão do 
saneamento. No Canadá, tive a oportunidade de participar de um evento 
durante 10 dias. Conversei com diversos líderes na gestão dos recursos 
hídricos, e eles diziam que tinham grande dificuldade em compreender como 
é que um país pode optar por seguir esse caminho. No Brasil, nosso intuito é 
desprivatizar o saneamento. Por quê? Porque as grandes empresas de 
saneamento, estaduais e municipais, estão voltadas para os interesses 
privados há muito tempo. São grupos privados de grandes empreiteiras, de 
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grandes construtoras, não só as corporações que foram citadas aqui. 
Essas não quebram nenhuma empresa. Agora, os superfaturamentos, as 
grandes obras inacabadas, estas, sim, podem quebrar irremediavelmente 
uma companhia. 

Acreditamos que a única saída possível para a captura que existe no 
serviço de saneamento seja o controle da sociedade sobre ele. Temos um 
exemplo extremamente bem-sucedido, que é o SUS. Quem teve, como eu, a 
oportunidade de conhecer os conselhos estaduais e municipais e até mesmo 
o Conselho Nacional de Saneamento e de Saúde em seu dia-a-dia é capaz 
de ver quanto esse instrumento é eficaz. Ele não é perfeito. Pode e deve 
melhorar muito. Não resolve todos os nossos problemas, mas é 
extremamente eficiente no que diz respeito á participação da sociedade civil 
organizada. Portanto, aquilo que é feito através do SUS deve servir de 
exemplo para todos nós. 

Agora, deparamos com a proposta de anulação da concessão onerosa. 
Tenho dito, e quero repetir com todas as letras, que essa proibição da 
concessão onerosa é absolutamente ineficaz. Ela proíbe, é verdade, a 
concessão onerosa, mas não estabelece nenhuma restrição para a venda de 
ações. Então, se algum Prefeito, escrupulosa ou inescrupulosamente, desejar 
ve~der sua autarquia de saneamento, não se preocupará com a aprovação 
desse projeto de lei. Basta transformar sua autarquia de saneamento em 
companhia de economia mista, colocando suas ações no pregão. O projeto 
de lei federal não tem nenhuma linha contra isso. Então, não é eficaz nessa 
medida. Ao mesmo tempo, não impede; pelo contrário, estimula a venda das 
companhias estaduais de saneamento, que são o filé mignon. 

Não se iludam. O alvo desse projeto de lei, dessas privatizações, não é o 
conjunto dos municípios brasileiros, mas as regiões metropolitanas e alguns 
grandes municípios lucrativos, que oferecem uma alta margem de 
rentabilidade. Tudo o que esse projeto de lei procura cercar é para resolver 
esse imbróglio. E vejam um detalhe particularmente perverso desse projeto 
de lei: financia as populações pobres com o dinheiro público do orçamento 
fiscal. 

Perguntamos, então, se é justo. Nada mais justo do que o Governo 
oferecer dinheiro do orçamento geral da União para resolver a situação das 
populações pobres. Vamos tirar o osso, a parte não rentável, das costas de 
eventual investidor privado. O investidor privado não tem de se preocupar em 
atender ás populações pobres, porque serão atendidas com o recurso do 
orçamento geral da União, ou seja, é o filé do filé. Não bastou separar as 
regiões metropolitanas. Agora, a parcela pobre das regiões metropolitanas 
também poderá ser atendida por meio de investimentos com recursos fiscais 
do orçamento geral da União. 
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É perfeitamente possível separar o interesse local do interesse comum 

mantendo o exercício da titularidade municipal, o exercício do poder da 
população, de controle sobre o serviço de saneamento, respeitando a 
engenharia do sistema, a forma como se organiza. Repito que há exemplos 
no Brasil e no mundo, basta que queiramos ver. 

Política nacional de saneamento não se faz por meio de projeto de lei 
transitando em regime de urgência constitucional. Depois de um vácuo de 1 O 
anos de veto a um projeto de lei, uma política nacional de saneamento se faz 
por meio de debate competente e rápido. Ninguém está defendendo 
protelações, postergações de qualquer natureza, mas um debate amplo em 
que a sociedade, aqueles que fazem o saneamento no seu dia-a-dia sejam 
ouvidos e respeitados. Mas sejam respeitadas principalmente aquelas 
populações que até hoje não tiveram o privilégio, o luxo de ter um serviço de 
saneamento à sua porta. É assim que se constrói política de saneamento. 
Talvez tenhamos que investir um ano, talvez fazer uma conferência nacional 
de saneamento, patrocinada pelo Governo Federal, com caráter deliberativo. 
São os ônus de se construir uma proposta democrática e sustentável, que 
seja duradoura e que não atenda simplesmente a interesses de curto prazo. 

Quero dizer que os aspectos inconstitucionais do projeto são flagrantes, 
mas nós, da SEMAE, não esperamos ter que discuti-los no âmbito do STF 
por meio de ADINS pela aprovação atual da lei que ora tramita. Gostaríamos 
que os próprios parlamentares, pressionados pela sociedade civil, pela 
população, pelos seus representantes, estejam atentos a isso, não permitindo 
que esse verdadeiro golpe na Constituição Federal, no papel dos municípios, 
no cidadão, na medida em que o seu poder de representação mais legitimo 
fica cassado, fosse perpretado, sobretudo diante de urgência de tramitação 
do projeto de lei. 

Encerro as minhas palavras agradecendo a tolerância da Mesa e 
conclamando a todos para uma grande mobilização de rejeição a esse 
projeto de lei que - em que pese aos seus pontos positivos, pois, afinal de 
contas, tem 50 artigos e é evidente que algo será aproveitável, defendemos 
vários deles -, no seu âmago, no seu espírito, contraria aquilo que temos de 
valioso, que é justamente a possibilidade de garantir uma vida melhor para 
todos nós, sobretudo para as populações mais carentes do Brasil. 

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Sr. 
Jarbas Soares Júnior, Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do 
Ministério Público de Minas Gerais; do Sr. Fernando Remo Júnior e da Sra. 
Beatriz Pena, do Grupo Pró-Agenda 21; da Sra. Maria do Carmo, 
representante do CODEMA do Município de São Roque de Minas; de 
representantes da ONG Centro Cidadão, de referência da bacia hidrográfica 
do rio São Francisco; da Sra. Míriam Figueiredo, representante do Prefeito de 
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Várzea da Palma; do Sr. Désio Cafieiro, Secretário Municipal de Meio 
Ambiente de Raposos e representante da Associação Mineira de Eco 
Turismo - AMET -; e da Sra. Dóris Garisto Lins, Presidente da Regional da 
SEMAE em Minas Gerais e Diretora Executiva do SAE de ltabirito. 

Palavras do Sr. Márcio Tadeu Pedrosa 
Boa tarde. É com grande satisfação que aqui represento a ABES-MG. 

Quero parabenizar a Assembléia Legislativa, na pessoa do Deputado Fábio 
Avelar, pela iniciativa deste evento. É uma oportunidade rara para que 
possamos continuar discutindo os fundos de saneamento em Minas e no 
Brasil. 

A ABES existe há mais de 30 anos e é composta, basicamente, por 
técnicos do setor de saneamento, meio ambiente, recursos hídricos. A sua 
missão básica é discutir esses três setores no País. Aí, acho que temos um 
pouco para contribuir. 

Resolvemos dividir a nossa apresentação em dois momentos. Numa parte, 
vamos mostrar um pouco da questão técnica, falar da gestão do saneamento 
no País, como funciona. Assim, as pessoas que não compreendem bem esse 
setor terão uma idéia do que está sendo discutido. Depois, finalizaremos com 
as considerações sobre o Projeto de Lei no 4.147. 

Saneamento básico nacional - políticas do setor: vamos fazer uma reflexão 
sobre o tema. Hoje, no Brasil, são basicamente três as formas de gestão. 
Desde que foi instituído o PLANASA, o saneamento vem sendo organizado 
dessa forma. Tanto o sistema de água tratada quanto o sistema de 
esgotamento sanitário estão divididos na gestão pública municipal, que é 
aplicada por boa parte dos municípios independentes, cujos serviços são 
estruturados em autarquias. Então, 30% da população brasileira está dentro 
dessa gestão. 

A gestão pública estadual consiste no gerenciamento das companhias 
estaduais de saneamento básico, a maioria das quais é controlada pelo 
Estado ou por associações com o setor privado, no caso da SANEPAR e da 
SANETINS. Parece-me até que a SANETINS está retornando o controle para 
o Governo. É uma notícia que precisamos confirmar. Seria uma boa situação 
para aquele Estado. Hoje, isso representa 67% da população brasileira. 

A gestão privada existe naqueles municípios que já resolveram conceder o 
seu serviço ao setor privado, o que corresponde a 3% da população 
brasileira. 

Na gestão operacional, é dividida a produção e a distribuição. A partir do 
momento em que é escolhido o manancial, a captação da água pode ser feita 
na forma superficial, em rios, lagos e ribeirões, ou da forma subterrânea, em 
poços profundos. Vem o tratamento, e estamos na produção. Depois, 
partimos para a distribuição. Aqui, é a adução das redes. As adutoras levam 
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a água tratada para a redistribuição, para chegar até ás casas. Hoje, 
quase todas as companhias estão estruturando um papel importante que é a 
telemetria, um sistema para controlar perdas. Atualmente temos no Brasil 
uma perda de, aproximadamente, 40%. Quer dizer, para cada 100 litros de 
água tratada, 40 litros se perdem em vazamentos, ligações clandestinas, que 
são várias em quase todas as cidades. A telemetria é justamente para 
controlar essa perda, a fim de se ter melhor resultado operacional e perseguir 
melhor qualidade no serviço. 

No caso da gestão operacional dos esgotos sanitários, temos a coleta, a 
interceptação, o tratamento e a destinação final. Hoje, quase todas as 
cidades estão perseguindo isso. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, já 
se falou aqui sobre a estação de tratamento do Arrudas. Estão sendo 
construídas pela COPASA ETEs em várias cidades de Minas Gerais. 
Sabemos que outros Estados brasileiros, como São Paulo e Paraná, também 
estão dando ênfase à questão da melhoria dos nossos recursos hídricos. 
Assim, os corpos receptores - rios e lagoas - poderão receber uma água que 
não contribua tanto para a poluição hídrica. 

A gestão comercial: a política tarifária emana do poder concedente. 
Normalmente, podemos adotar as seguintes características: a estrutura 
tarifária, em função do volume consumido; a tarifa social, que várias 
Prefeituras, municípios e companhias estaduais aplicam, dando à população 
de baixa renda melhores condições para pagar a sua água tratada; os 
subsídios cruzados, que são exatamente as interclasses desses usuários, 
quer dizer, quem consome mais subsidia quem consome menos, o que é a 
universalização do serviço (a ASES tem o pensamento focado nisso); e as 
diversas taxas de ligação de água e esgoto, religações, manutenção. A 
gestão comercial dá uma visão das tarifas no Brasil com nova equação 
tarifária que vai ser implementada pela ANA através do usuário pagador e do 
poluidor pagador. 

Não vou me estender muito nessa questão tarifária, mas ai temos uma 
tarifa média. Normalmente, é o custo do serviço dividido pelo volume 
produzido, no caso, a água. No custo do esgoto, o custo do serviço dividido 
pelo volume produzido. 

O que há para se destacar é o valor pelo uso da água, usuário-pagador, e o 
valor pela poluição hídrica, poluidor-pagador. Então, vai se acrescer às 
nossas tarifas a cobrança pelo uso da água e pelo poluidor-pagador. Aí 
vamos entrar na discussão do Projeto de Lei n• 4.147. 

Continuando com a questão comercial, vamos falar dos subsídios 
governamentais. Várias companhias ou municípios que têm déficits nesse 
setor necessitam do aumento de capital, que normalmente é pulverizado nele 
mesmo e às vezes é distribuído aos usuários. 
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No caso dos financiadores, o Fundo de Garantia e a Caixa Econômica 

Federal, há três ou quatro anos, não financiam mais o setor, impossibilitando 
diversas companhias de gerir o saneamento de forma mais equãnime. 
Esperamos que um dia ela volte a financiar, porque sabemos que dinheiro 
há. 

Os interserviços: o esgoto subsidiando a água - onde há esgoto, a água é 
subsidiada -, as regiões metropolitanas subsidiando municípios menores, a 
interclasse de usuários - quem consome mais subsidiando quem consome 
menos - e os usuários medidos e os não medidos, os não medidos sendo 
subsidiados. 

Entrando na regulação, a água, como virou "commodity", virou negócio, 
temos a lei do direito à água no Brasil: o Código das Águas, de 1934. Isso já 
foi mencionado na parte da manhã. Dai advém a Constituição brasileira, o 
Código das Águas, que é de domínio público, e a regulamentação que se 
iniciou através da Lei n• 9.433, de janeiro de 1997. Estamos, há quatro anos, 
tentando regulamentar essa lei. É difícil esse processo. Estamos 
caminhando, mas penso que poderíamos ir mais rápido, mas as coisas são 
muito difíceis num pais como o nosso. Há sempre muito jogo de interesse. 
Depois, vem a criação da Agência Nacional de Águas. O Dr. Jerson Kelman 
traz-nos sua contribuição, possibilitando-nos discutir esse projeto de lei. A 
partir dai, vão ser instituídos o usuário-pagador e o poluidor-pagador. Com 
isso, veio a gestão integrada de bacias, a bacia hidrográfica, a comunidade-
planejamento, a água com seus múltiplos usos. Achamos que a água é um 
bem finito. Tivemos hoje brilhante palestra, dizendo-nos como se pode fazer 
reverter a questão da água, porque ela é infinita. Resta-nos saber como fazer 
isso. Sua fala mostrou-nos como não estamos fazendo gestão. Tudo que se 
fala volta à questão da gestão. Com isso, vem a cobrança. Continuando na 
regulação, falta regulação no setor de saneamento, que é o que estamos 
buscando. Existem essas dificuldades para se conseguirem os recursos 
financeiros, porque hoje a companhia que não é superavitãria, o município 
que também não o é passam por dificuldades tremendas. Os Prefeitos que 
estão nos ouvindo sabem do que estou falando. Poucas Prefeituras podem 
ter hoje um saneamento completo. Em Minas Gerais, temos o exemplo de 
lpatinga, que está conseguindo ter 100% de água tratada, 100% de esgoto 
tratado. Há uma parceria do Município de lpatinga com a COPASA. E temos 
o exemplo da cidade de Sacramento, que está conseguindo ter toda sua 
água e esgotos tratados. É possível um município gerir com sucesso esses 
serviços que levam qualidade de vida à população. 

No terceiro item, temos os Governos Estaduais e Municipais com essas 
dificuldades, o que vem agravando o custeio da saúde pública. Nós, do setor 
de saneamento, somos profissionais do setor da saúde. Os médicos são 
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profissionais da doença. Cabe-nos fazer um trabalho para a melhoria da 
saúde pública no nosso Estado e no País. Está aí a questão da 
universalização do atendimento em saneamento. E o que a ABES procura 
fazer, por meio de seus técnicos e de suas discussões. 

Para agravar, todos esses fatores, direta ou indiretamente, comprometem 
os recursos hídricos, que são uma preocupação muito grande da ABES, 
porque temos a clara visão da necessidade de se dar força àqueles 
municípios e àquelas associações. Sabemos que as ONGs têm papel 
importante em qualquer comunidade. Hoje, estão tendo direitos junto aos 
conselhos, aos Vereadores, aos Deputados. Essa contribuição ê muito útil. 
Por isso é que digo que muitas situações têm solução regional. E preciso 
ouvir mais as regiões. A questão regional é importantíssima para se 
compreender o todo. 

Quanto ao Projeto de Lei n• 4.147, a Constituição brasileira estabelece, 
como já foi falado, que deve haver uma aliança entre os municípios, os 
Estados e a União, para que as condições de saneamento básico sejam 
melhoradas em Estados em que haja o interesse comum. 

A questão básica é como determinar a quem cabe a competência quanto 
às funções públicas de interesse comum. A universalização do serviço até 
2010, com a fonte do Sistema Nacional de Formação do Saneamento, em 
1999, nos dá a visão de como está o saneamento hoje, no Pais, como estão 
as porcentagens de abastecimento de água e de esgoto nas regiões do Pais, 
mostrando que muito ainda há para ser feito. 

Se formos estabelecer uma meta para um plano decenal para 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no País, com essas 
metas de 97% na área urbana, 50% na área rural, 70% de esgoto e 1 00% de 
água, vamos precisar de R$32.000.000.000,00 em dez anos para levar 
qualidade de vida a todos os cidadãos do Brasil. 

Entrando na questão dos pontos positivos do Projeto de Lei n• 4.147, a 
titularidade do Estado para as regiões que forem de interesse comum, 
achamos que seja viável em razão dos subsídios cruzados, em que se pode 
atender a região que for metropolitana e as regiões que forem de interesse 
do município, considerando o que está dito na segunda linha: se a titularidade 
for de interesse local. 
E a concessão não onerosa - aí houve um erro de digitação - é um ganho. 
Tivemos um aprendizado por meio da lição que Manaus deu ao Govemo, 
quando mostrou que não devem existir concessões onerosas. 

Isso foi um ganho, porque, agora, uma licitação vai ter tarifa menor e maior 
investimento no menor prazo possível, mas estou de acordo com o Dr. 
Antõnio Miranda quanto à necessidade de se rever a questão das ações e 
até que ponto o município vai poder gerir seu trabalho . 
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Em janeiro deste ano, o Ministro José Serra, em entrevista na "Folha de 

S. Paulo", disse que, ano passado, o Ministério da Saúde teve 
R$400.000.000,00 para implantar o Projeto Alvorada - o de levar água e 
esgoto sanitário para cidades de até 30 mil habitantes -, e ele só conseguiu 
gastar R$16.000.000,00. O próprio Ministro disse achar absurdo esse valor. 
Para este ano, estão previstos R$1.300.000.000,00. 

A ABES está acompanhando tudo de perto. Fizemos a comparação: são 
necessários R$32.000.000.000,00 para dez anos, e, como os 
R$400.000.000,00 não foram totalmente aplicados no ano passado, será que 
os R$1.300.000.000,00 serão gastos este ano? 

Quanto ás tarifas, somos pela supressão do §2, para que a Prefeitura e o 
Estado possam gerir com suas próprias tarifas e para que se descentralize a 
politica nacional de saneamento, preservando a autonomia dos Estados e 
dos municípios. 

Sugerimos que a União coordene- e não formule -conforme está no art.34 
-as articulações entre o Estado, o Distrito Federal e os municípios, e que se 
suprimam os §§ 2 e 3 do art. 11, que falam da regulação e da fiscalização. 

Cresce a importância do Conselho Nacional de Saneamento, que deve ser 
deliberativo, e não consultivo, porque, como tal, é difícil de ser ouvido. Cresce 
também a importância do Conselho Estadual de Saneamento, e aproveito a 
oportunidade para pedir a esta Casa que agilize a criação do Conselho 
Estadual de Saneamento de Minas Gerais. 

A ABES espera que possa contribuir para a melhoria da política nacional de 
saneamento. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste momento, damos início á fase de debates. A 

Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular 
perguntas aos expositores, encaminhando as questões por escrito ou 
oralmente, mediante inscrição prévia. Para agilizar os debates, solicitamos 
aos participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam 
objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. 
Cada participante disporá de até 3 minutos para fazer sua intervenção, sendo 
garantido o mesmo tempo para as respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Abro os debates, apresentando uma consideração 

pessoal, como Deputado da Casa, e não como Presidente da Mesa. Dois 
pontos em comum me unem á Deputada Maria do Carmo: a luta contra a 
privatização em setor tão importante como o do saneamento e o 
reconhecimento da necessidade de urgência nesse projeto, contra o qual 
foram apresentadas posições contrárias, o que justifica maior 
aprofundamento no seu conteúdo. 
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O Projeto de Lei n" 4.147 é oportuno, mas deve ser modificado em 

alguns pontos. Temos de lutar para isso, e debates como este são o 
caminho. 

O item mais polêmico diz respeito à titularidade dos serviços, sobretudo 
nas regiões metropolitanas, quanto ao que o assunto deve ser tratado de 
maneira diferente. · 

Falo isso calcado na minha experiência de trabalho na COPASA, empresa 
que opera no Estado há mais de 28 anos. Não consigo entender como uma 
região metropolitana, pelo menos a de Belo Horizonte, que conheço como a 
palma da mão, pode ter outra titularidade que não seja a do Estado. A própria 
ex-Procuradora-Geral Misabel Derzi afirmou, nesta Casa, que, pela 
legislação atual, a titularidade das regiões metropolitanas é, 
inquestionavelmente, do Estado. 

A primeira pergunta é do Dr. Marco Túlio de Melo, Diretor do CREA, 
encaminhada ao Dr. Jerson Kelman: ·o senhor conhece o estudo do Banco 
Mundial intitulado "Água e Esgoto no Brasil- Uma Avaliação da Regulação", 
citado pela Deputada Federal Maria do Carmo Lara? Na sua opinião, o 
Projeto de Lei n• 4.147 não vem atender integralmente às sugestões contidas 
nesse documento, que define que a solução da questão de poder concedente 
é o passo crítico para permitir o desenvolvimento proveitoso da participação 
do setor privado na área de saneamento no Brasil?". 

O Sr. Jerson Kelman - Conheço diversos textos do Banco Mundial sobre o 
setor de saneamento e sobre recursos hidricos em geral. Deste, em 
particular, não me recordo, mas posso dizer que, na comissão interministerial 
de que fiz parte, em nenhum momento, usamos esse texto. Não foi referência 
nossa, e o Banco Mundial não participou da comissão. 

Se o projeto de lei que consideramos ser bom para o País coincide com o 
teor do documento, é sinal de que está correto. Mas repito que não 
consultamos o Banco Mundial. Seguimos o que nos pareceu interessante. 

Da Comissão lnterministerial, participaram representantes do BNDES, da 
Caixa Econômica, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Meio Ambiente, 
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, da Casa Civil e de outros órgãos 
do Governo. Certamente, depoimentos de profissionais que participaram do 
processo corroborarão o que estou dizendo. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Otilia Pinheiro, do .Grupo Gerencial de 
Saneamento de Belo Horizonte, aos Drs. Jerson Kelman e Antônio Miranda: 
"Não é contraditório que o projeto do Governo fale de universalização quando 
ele próprio bloqueava os recursos do FGTS e do orçamento da União, 
impedindo as obras de saneamento necessárias à universalização?". 

O Sr. Jerson Kelman - Recursos do FGTS nada têm a ver com 
saneamento. Têm relação com a dívida pública. A dificuldade existe na 
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comunicação entre a contabilidade da Prefeitura e a contabilidade da 
autarquia que presta serviço de saneamento. 

Quando o serviço de saneamento, em nível estadual ou municipal, é 
prestado por uma companhia de saneamento, essa limitação já foi 
abrandada. E isso aconteceu recentemente. Em relação á autarquia, não foi 
abrandada ainda, mas há debate no Governo para almejar esse resultado, 
obviamente nas situações em que a autarquia - o prestador de serviço de 
saneamento - tenha saúde financeira. Ninguém defenderia, com o objetivo de 
honrar compromissos assumidos, o uso de recursos que são dos 
trabalhadores - o FGTS, no caso - para financiar alguma entidade que não 
tivesse saúde financeira. 

Sintetizando, nas situações em que o prestador de serviço - autarquia ou 
companhia municipal - terp saúde financeira, é desejável que haja 
financiamento. Hoje, a porta está aberta, com algumas condicionantes, para 
as companhias municipais, e o Governo debate a possibilidade de levar esse 
resultado às autarquias. Nada posso adiantar por enquanto, porque são 
discussões em andamento. 

O Sr. Antônio da Costa Miranda Neto - Insisto na gestão das regiões 
metropolitanas, conforme exemplos jà existentes no Brasil. Nossa resposta, 
portanto, é afirmativa: existem maneiras de se conviver, em regiões 
metropolitanas, respeitando a titularidade municipal para os serviços de 
interesse exclusivamente local, tais como distribuição de àgua, coleta de 
esgoto e tratamento de àgua e esgoto, em alguns casos, e para os serviços 
de interesse comum, tais como produção de água e, na maioria dos casos, 
de tratamento de água. Essas soluções já foram encontradas no Brasil - vale 
a pena insistir -, a exemplo do que ocorre no exterior. 

Com relação às inconstitucionalidades, é normal que cada um acredite na 
parte que lhe convém. Consultamos vários juristas com interpretação 
diferente daquela a que o Deputado Fábio Avelar se referiu. O advento das 
regiões metropolitanas não macula a necessidade de se preservar a 
titularidade municipal, o que alguns constitucionalistas dizem, até, ser 
cláusula pétrea; não seriam alvo, sequer, de emenda constitucional, porque 
estariam no pacto federativo que presidiu a Constituição vigente. 

Respondendo especificamente à pergunta sobre a contradição, do nosso 
ponto de vista, sim, há uma contradição terrível. O Governo Federal, sob a 
justificativa de ajuste fiscal - que é uma deliberação própria do Governo -, 
vetou, bloqueou os financiamentos com recursos do FGTS. Mas, na mesma 
resolução do Conselho Monetário Nacional, poderia ter colocado uma vírgula 
e "exceto para os casos de saneamento básico, já que nós mesmos, do 
Governo Federal, reconhecemos que morrem, por dia, 20 brasileiros, por falta 
de saneamento básico". 
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O próprio Governo Federal admite isso, como está, aliás, em relatório 

da Fundação Nacional de Saúde, que, também, está na Internet - e é ótimo 
podermos citar dados do próprio Governo Federal. Então, só esse dado, de 
que morrem 20 brasileiros por dia, por falta de saneamento, poderia ser 
suficiente para o Governo Federal "excepcionalizar" os financiamentos para o 
caso de saneamento. Não para fazer má gestão dos recursos dos 
trabalhadores; não é o que defendemos. 

Fui dirigente da Companhia de Água e Esgoto em Brasília e, há seis anos, 
assinei empréstimos, colocando como garantia até o meu patrimônio pessoal 
- não é muita coisa, mas foi colocado como garantia, ou seja, a própria 
receita da empresa entrou como garantia. Portanto, existem mecanismos 
para que não se coloque em risco o patrimônio do trabalhador e, ao mesmo 
tempo, possibilite-se o financiamento do saneamento. E não se trata apenas 
do FGTS, mas também do BNDES - podemos tirar o "S" do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, porque só está funcionando para o 
desenvolvimento econômico. Poderia ser um órgão financiador do 
saneamento, mas não o é, por opção do Governo Federal. 

O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de dirigir uma pergunta ao Dr. 
Jerson Kelman. Recentemente, a Agência Nacional de Águas lançou, no 
Norte de Minas, o projeto piloto de recuperação do rio Verde Grande - depois 
do São Francisco, o principal rio da região -, uma aspiração de todos nós. 
Mas sabemos que a grande maioria dos municípios, principalmente no Norte 
de Minas, não dispõem de tratamento de esgoto - nossos índices equivalem 
aos dos Estados nordestinos. Gostaria de saber se, na programação da 
Agência Nacional de Águas, que, inicialmente, será lançada no rio Verde 
Grande, para alegria de todos nós, prevê-se o tratamento da rede de esgotos 
de todos os municípios e se esse programa servirá como espelho para um 
programa de recuperação do rio São Francisco - já que se fala em 
transposição, mas não em recuperação e revitalização desse rio. Então, 
gostaríamos de saber se, no programa do Governo Federal, na programação 
da ANA, estão previstos a recuperação desses rios e o tratamento dos 
esgotos de todas as cidades - e são muitas - que lançam dejetos urbanos e 
industriais no rio Verde Grande, que é afluente do São Francisco. 

O Sr. Jerson Kelman - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta a 
oportunidade de tocar nesse importante tema. O que a Agência Nacional de 
Águas está fazendo, na bacia do rio Grande Verde, é um projeto piloto, como 
disse V. Exa., para organizar os usuários. Como o senhor sabe muito bem, 
naquela região, há muitos conflitos pelo uso da água . 

Mas a ANA já lançou um programa relativo ao tema que o senhor levanta -
a questão dos esgotos. Fazendo um pequeno comercial, no "site" da ANA, 
está o manual operativo de um programa que chamamos de despoluição de 
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bacias hidrográficas, cujo apelido é "compra de esgoto tratado". Em outras 
palavras, trata-se de firmar um contrato com um prestador de serviço - que 
pode ser uma companhia municipal, privada ou pública - pelo qual, depois 
que a companhia instalar a estação de tratamento de esgoto e o estiver 
tratando efetivamente, vamos pagar, pelo esgoto tratado, alguma coisa 
equivalente a 50% do valor do investimento. O conceito do programa é o de 
que a ANA não vai financiar propostas e promessas, mas vai pagar, sim, pelo 
resultado, que é o esgoto tratado, e não sendo lançado, bruto, nos rios. 

Esse programa será perfeitamente aplicável à bacia do rio Verde Grande, 
mas quero ser honesto com o senhor e com todos os que nos ouvem: a 
recuperação dos rios é um programa de largo prazo. Na França, foram 
necessárias três décadas; nos Estados Unidos, idem. No nosso caso, não 
será diferente. Estamos dando o primeiro passo de uma longa caminhada. 
No caso do rio Verde Grande, está posto no manual, mas estamos em fase 
inicial de organização do comitê, e não sei se, em 2001, já poderemos ter 
investimentos, mas, pelo andar da carruagem, certamente nós os teremos 
em 2002 - quer dizer, no mínimo, em 2002; talvez, em 2001. Isso depende, 
naturalmente, do que for disponibilizado para nós no orçamento da União. 
Posso garantir que, seguindo com uma boa velocidade, como está 
acontecendo no caso do Verde Grande, em breve teremos várias estações 
de tratamento de esgoto, com a garantia de que, havendo recursos fiscais, 
iremos comprar o esgoto tratado. 

A Sra. Cassilda Teixeira - Boa-tarde a todos. Farei uma rápida 
consideração antes da pergunta dirigida ao representante da ANA, Dr. Jerson 
Kelman. Para nós, que estamos hà algum tempo- no meu caso, há 22 anos-
militando no setor de saneamento no Brasil, é difícil ver, mais uma vez, usar-
se o argumento "tempo" na discussão desse projeto. Acho importante, sim, 
que tenhamos esse tempo, mas estamos discutindo sobre isso há 16 anos. 

O BNH, bem ou mal, fazia uma regulamentação do setor, mesmo que fosse 
a financeira. Depois de 1985, com o fim do BNH, ficamos discutindo, por 
cinco anos, o Projeto de Lei Complementar n• 199 - aliás, como disse a 
Deputada, participamos ativamente dessa discussão -, mas ele foi vetado na 
integra; passamos três anos discutindo o 202, mas foi jogado na gaveta. No 
momento, pode-se discutir a retirada da urgência constitucional, como jà 
aconteceu, mas o tempo, para nós, é muito importante. Não é possível, em 
um Pais que dá vexame - comparando-o não com o Primeiro Mundo, mas 
com seus irmãos pobres daqui, de baixo, como o Uruguai e a Argentina - em 
termos de índice de atendimento e cobertura de água e esgoto, continuar 
discutindo. Aqui, iríamos aprofundar e aprofundar a discussão, e, lá fora, 
aprofundar e aprofundar a falta de saneamento básico. 

A segunda questão é relativa à universalização, atrelada, até mesmo, à 
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concessão, e à concessão onerosa, que, concordando com o 
representante da CEMAE, não impede totalmente, mas dificulta muito. Se 
cada sistema criar uma companhia mista, colocar ações e vendê-las, 
realmente, seria dificultada a concessão onerosa, que viraria, ai, sim, uma 
panacéia no Brasil. 

Pelo que foi colocado quanto à questão da titularidade, està-se discutindo o 
que é comum e o que não é. Realmente, temos muitas dificuldades, nas 
regiões metropolitanas, em ver o que é de interesse comum. Por exemplo, 
temos um plano diretor de resíduos de Contagem e outro de Belo Horizonte, 
e não estou falando de 20 anos atrás, mas de agora, 2001. É possível uma 
coisa dessas? Os caminhões de Belo Horizonte passam em frente ao aterro 
de Contagem, para jogarem o lixo aqui, e vice-versa. É óbvio que deveríamos 
ter, pelo menos, um plano diretor integrado em uma região metropolitana. 
Como se citou o exemplo do Primeiro Mundo, o Canadá, não está nem 
unificando trabalho, mas fundindo as regiões metropolitanas. Toronto està 
fundindo cinco municípios - é o mesmo Prefeito, e estão sendo fundidas as 
Secretarias, ou seja, fusão esforços. Não é possível mais, em regiões 
metropolitanas, gastar-se dinheiro público com coisas desse tipo. 

Mas minha pergunta ao representante da ANA é a seguinte: como a ANA, 
que já surgiu com o enorme trabalho de aplicar os instrumentos da 9.433 - a 
cobrança pelo uso, o enquadramento, a criaçao dos comitês, enfim, todos os 
instrumentos que conhecemos - está vendo a tarefa da regulamentaçao dos 
serviços de saneamento?. 

O Sr. Jerson Kelman - Saudando o meu prezado amigo Tilden Santiago, 
inicio minha resposta dizendo que a Dra. Teixeira me dá uma excelente 
oportunidade de esclarecer um ponto que, talvez, tenha sido mal 
compreendido nesse projeto de lei. Ele não atribui á ANA, nem poderia fazê-
lo, a tarefa de regular ou de fiscalizar o serviço de saneamento, uma vez que 
tal serviço, como enfatizei bem, é de titularidade municipal ou estadual. 
Portanto, não cabe ao Governo Federal, muito menos á ANA, tratar desse 
tema. 

Têm sido veiculados artigos em que se diz que algumas responsabilidades 
de natureza municipal ou estadual estavam sendo subtraídas, como se 
estivessem centralizando em uma autarquia do Governo Federal atribuições 
que nada têm a ver com ele. Não se trata disso. Esse projeto de lei 
estabelece condições no tocante a contribuiçao do Governo Federal para os 
Estados e municípios. Para o Governo Federal colaborar, é preciso haver 
algumas condições, entre as quais a de que aquele serviço, de titularidade 
municipal ou estadual, esteja sendo corretamente regulado e fiscalizado não 
pela ANA, mas pelo órgão que o titular decidiu que vai regular e fiscalizar. À 
ANA, caberá unicamente a tarefa de verificar se esse órgão de regulaçao e 
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fiscalização é real, tem capacitação técnica e autonomia financeira e 
administrativa, ou se é algo para inglês ver, como acontece em alguns 
lugares, pelo Brasil afora. Então, para essa tarefa que a lei atribuiu à ANA- e 
poderia ter sido atribuída a outro órgão da administração federal, mas achou-
se que a ANA estava mais relacionada ao tema -, há uma retribuição de 0,2% 
do faturamento - não de 2%, como disse a Deputada, equivocadamente. 

Por fim, não poderia deixar de dizer que a questão da titularidade esta 
sendo um pouco confundida. A Constituição não diz que saneamento é 
titularidade municipal, mas que o serviço público de natureza local é de 
titularidade municipal. Portanto, resta a questão, muito bem exposta pela Sra. 
Cassilda Teixeira, de definir o que é local e o que não é local, o que é de 
interesse comum. E é isso o que o projeto de lei faz: apenas esclarece, no 
contexto do saneamento, o que é de interesse comum; não caberia nenhuma 
definição de titularidade, já que isso é prerrogativa da Constituição, não de 
um projeto de lei. Obrigado pela tolerãncia. 

O Sr. Presidente - A próxima pergunta é do Oderico, do gabinete do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, encaminhada à Deputada Maria do Carmo 
Lara: "Com este projeto, o Governo Federal não estaria fugindo da 
responsabilidade de falta de saneamento na maioria das cidades 
brasileiras?". 

A Deputada Federal Maria do Carmo Lara - Esse projeto foi muito bem 
colocado pelo Antônio, da CEMAI. É um projeto que visa, principalmente, às 
regiões metropolitanas. E a universalização, que é defendida tanto para 
quem concorda com o projeto e acha importante haver a universalização -
ninguém questiona isso -, é colocada da seguinte maneira: vamos privatizar, 
para haver universalização. 

Sabemos que hoje as companhias municipais e estaduais não conseguem 
a universalização, por falta de financiamento e de investimento no setor. Com 
isso, as regiões que têm retorno ficam com as companhias privatizadas. Nas 
que não têm, o Governo terá que investir. 

Quero aproveitar o momento para polemizar com o Deputado Fabio Avelar: 
acredito e tenho um exemplo concreto de que não é preciso retirar a 
titularidade, o poder concedente do município para fazer compartilhamento. O 
Deputado Fábio A velar era Diretor da COPASA, eu era Prefeita de Betim, de 
1993 a 1996, e, mesmo sendo uma cidade com superávit de arrecadação, 
não tinha nem 27% de coleta de esgoto. Houve um trabalho compartilhado 
entre o município e a COPASA, com investimentos, inclusive, do município 
(como já foi relatado pelo representante da ABES o que fizeram lpatinga, 
Sacramento e uma outra cidade, por coincidência, são Prefeituras 
democráticas e populares, que se preocupam em investir na área social). 
Quero dizer o seguinte: sou de Betim, que pertence à Região Metropolitana 
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de Belo Horizonte, e vivenciamos isso na pratica - eu, como Prefeita, e o 
Deputado Fábio Avelar como representante da COPASA. Acho que, no 
tocante à questão do compartilhamento, não é preciso retirar a titularidade. 

Quanto ao Projeto de Lei n• 199, tem que ser rápido. Vamos aprová-lo 
agora. Quem não quis ser rápido nem regular o setor foi o Governo, porque, 
desde o principio, tivemos debates, discussões, e o Governo se negou. 
Agora, quer fazer, a qualquer custo e tempo, sobrepondo-se á discussão do 
que houve há dez anos e negando tudo que já foi discutido, principalmente os 
pontos mais polêmicos, construídos com todas as entidades, com as 
Prefeituras, as Câmaras e o setor empresarial. 

O Sr. Presidente - Vou ler cinco perguntas de uma vez; parece-me que 
quatro estão encaminhadas ao Dr. Jerson; pediria que ele tentasse, ao 
responder a elas, abranger todas. As dirigidas ao Sr. Jerson Kelman são as 
seguintes. Do Sr. Sérgio M. Regina, da EPAMIG: "A recuperação e a 
regularização das vazões dos corpos de água transportadores e 
assimiladores de esgotos urbanos não seriam, também, omissões 
imperdoáveis e crõnicas da política nacional de saneamento?". 

A outra pergunta é do Sr. Gerson Sávio Nunes Bonifácio, do CEMGE: "A 
universalização será atendida mesmo sabendo que empresas públicas de 
saneamento têm superávit reinvestido e empresas privadas remetem seus 
lucros a suas matrizes?". 

Pergunta da Sra. Dóris Caristo Lins, da SMAE: "Pela vossa fala, o PL n• 
4.147 garante o cumprimento do contrato de concessão. Caso contrario, o 
usuário será indenizado. Quando o usuário será beneficiado com os serviços, 
quando sabemos que é o município que, de fato, conhece os seus problemas 
e a capacidade de pagamento de cada comunidade?". 

Pergunta do Sr. Ricardo Aroeira, do Grupo Gerencial Saneamento PBH: 
"Como o Sr. consegue sustentar a tese do PL n• 4.147, que defende a 
individualidade da gestão ou prestação do serviço de água e esgoto em 
regiões metropolitanas?". 

O Sr. Jerson Kelman - A pergunta do Sr. Sérgio trata da questão dos 
córregos poluídos que cortam as cidades. Isso faz parte do passivo que 
temos na área de saneamento. Vale a pena verificar que São Paulo está 
sofrendo racionamento de água, apesar de os rios que a cortam terem vazão 
suficiente para atender á população. O problema da má qualidade e poluição 
dos rios é o que se rebate na disponibilidade hídrica para atender aos 
habitantes. Quantidade, qualidade e recuperação dos rios diz respeito não 
apenas à preservação ambiental, mas também à das populações e ao 
combate ás doenças. Não sei se era exatamente esse o tema. Eu o estou 
interpretando. 

O Sr. Sávio duvida de empresas concessionárias públicas ou privadas, 
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porque qualquer empresa visa ao lucro. Se o serviço é prestado por uma 
autarquia, que não visa ao lucro, teoricamente restam mais recursos para 
investir. Outra maneira de prestar o serviço de saneamento ou qualquer outro 
é por meio de uma empresa, que tem acionistas. Pode ser o Govemo com 
acionistas minoritários. Toda empresa visa ao lucro. Se há lucro, seria 
incompatível com a universalização? Não. Temos inúmeros exemplos, pelo 
mundo afora, de que serviços públicos, como o de eletricidade, são prestados 
e dão lucro aos acionistas, que pode ser o Govemo ou entidades privadas. E. 
ainda assim, atinge-se a universalização. 

A pergunta da Sra. Dóris é relativa ao controle social a que me referi. 
Quando o serviço não é prestado, a concessionário terá que indenizar o 
cidadão pela não-prestação do serviço. P.ergunta, ainda, como o usuário será 
( ... ) com serviços. Não estou entendendo. O usuário é indenizado quando o 
prestador de serviços não cumpre o contrato. Sabemos que o município que 
verdadeiramente conhece os problemas .. . Peço desculpas à Sra. Dória, 
mas, realmente, não entendi a pergunta. 

A idéia é a de que, quando o contrato não é cumprido, a pessoa da 
comunidade que não teve o serviço prestado tem direito a uma indenização. 
Repito que essa idéia tem um grande fator de mobilização social. A lógica é a 
de que seja a prestadora de serviços penalizada financeiramente, por não 
haver cumprido o contrato. O contrato é transparente e está à disposição dos 
bairros que vão ter água, digamos, no ano 2003; se esse serviço não é 
prestado, começam a ser indenizados. Isso dói no bolso da prestadora de 
serviço, que vai procurar cumprir o contrato. 

Se persistir no erro, além da indenização que deve dar aos prestadores, 
começará a ser multada pela agência reguladora, conforme os termos do 
contrato. Trata-se de uma penalidade a mais. E mais importante que a 
penalidade é o controle social. O cidadão sabe que, se o serviço não é 
prestado, tem direito a uma compensação financeira. Não é tudo, mas é parte 
da solução. 

Finalmente, a pergunta do Sr. Ricardo, sobre como consigo sustentar a 
tese de que, quando o serviço é integrado numa região metropolitana, não 
pode ser divisível. Trata-se de uma questão interessante, porque a 
"desverticalização" do serviço defendida pelo Dr. Antônio Miranda poderia ser 
conceitualmente cogitada. Pode haver vários prestadores de serviços. O 
tratamento de água pode ser feito pela entidade A; a distribuição, pela 
entidade "B"; etc. Foi feita, até, analogia com o serviço de energia elétrica, 
em que há vários prestadores. Quem gera é um, quem transmite é outro, e 
quem distribui é um terceiro. Não há problema. 

O problema surge na fiscalização, na regulação. Do serviço de eletricidade, 
há um único titular, a União, para os três componentes; portanto, a regulação 
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é feita por uma única entidade, no exemplo especifico, pela ANEEL, que 
regula a geração, a transmissão e a distribuição. No caso da água, não é 
assim. Se tivéssemos, na região metropolitana, o tratamento da água feito 
pelo Estado e a distribuição pelo município, como alguns propõem, haveria 
enorme dificuldade de natureza regulatória, porque o município pode 
escolher uma entidade regulatória, e o Estado, outra. Imaginem a confusão. 
Pode haver um órgão de fiscalização para a distribuição e outro para 
tratamento de água. Isso não é impossível, mas um arranjo de tamanha 
complexidade corre alto risco de dar errado. É por isso que o Governo não 
seguiu esse caminho. 

Respondendo à pergunta, digo que o Governo fez a seguinte opção: 
quando um serviço for de natureza comum a vários municipios, ele, como um 
todo, não sendo de natureza local, não tem titularidade municipal, e sim 
estadual. 

O Sr. José Nelson de Almeida Machado - Sou Diretor Nacional para a 
Região Sudeste da ABES. Minha pergunta é dirigida ao Dr. Jerson Kelman e 
Antônio da Costa Miranda: "Cerca de 75% das comunidades brasileiras 
necessitam de subsídios para o funcionamento satisfatório de seus serviços 
de saneamento. Esses subsidies não são apenas nos investimentos, como o 
plano que o Governo ora coloca - o Plano Alvorada -, mas também em 
termos operacionais, ou seja, a operação, em grande parte deles, é 
deficitária. A SEMAE, que sempre defende a municipalização, num 
procedimento que pensamos ser neoliberal, na base de cada um para si e 
Deus para ninguém, como enxerga a solução do gerenciamento operacional 
dessas localidades, que são inviáveis sem subsídios de alguma outra fonte? 

O Sr. Vicente de Paula Rodrigues - Cumprimento os representantes dessa 
Mesa, que vêm desmascarar a Mesa da parte da manhã. Quando perguntei 
ao representante da OEA sobre os interesses do Governo Federal na 
privatização das águas brasileiras, ele me disse que o Governo não tem 
interesse nenhum na privatização das águas. E, hoje, após a explanação, 
vemos o interesse na privatização de Furnas e na do setor de saneamento. 
Isso desmascara a resposta mal colocada, na parte da manhã, dizendo que o 
Governo não tem interesse em privatizar águas. Na realidade, é bem claro 
que querem privatizar a água e, dessa forma, estarão privatizando a nossa 
vida. 

Dirigirei uma primeira pergunta ao Jerson. Ele disse que, na elaboração do 
Projeto de Lei n• 4.147, escutou setores da sociedade. Pergunto-lhe que 
setores escutou, já que o Sindicato das Construtoras Nacionais, o Movimento 
Sindical, as ONGs e toda a sociedade são contra o Projeto de Lei n• 4.147? 

Façd minha segunda pergunta ao Antônio Miranda. Gostaria que 
comentasse sobre a gestão compartilhada. Como trabalhador da COPASA, 
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receio que a municipalização do serviço inviabilize todo o serviço de 
saneamento do Estado de Minas porque, hoje, a COPASA utiliza o artifício de 
subsídios cruzados. O que arrecada na cidade, no tocante a lucros, investe 
nos locais deficitários. 

E pergunto à Maria do Carmo: O que a sociedade civil está fazendo para 
contrariar o Projeto de Lei n° 4.147? 

O Deputado Federal Sérgio Miranda - Quanto à questão dos reservatórios 
das usinas hidrelétricas, o Dr. Jerson se referiu ao inciso XII do art. 4°. Porém 
o § 3° do mesmo artigo diz: "para os fins do disposto no inciso XII". O papel 
da ANA é o de gerenciar o uso múltiplo das águas no reservatório. A 
definição das condições de operação de reservatório de aproveitamento 
hidrelétrico será efetuada em articulação com o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico. E o que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico? É uma 
entidade privada, uma ONG, que representa o setor privado que opera 
energia. A ANA não terá autonomia para gerenciar o uso múltiplo de águas 
da usina de Fumas. Terá que fazer articulação, não com entidade pública, 
mas com entidade privada. Chamei a atenção sobre o assunto porque me 
revoltei contra esse artigo, tentando retirá-lo no debate, na Câmara dos 
Deputados, não conseguindo fazê-lo. Mas considero isso uma aberração, e 
não está definido ainda, porque não se sabe como será essa articulação, 
como serão utilizados os recursos e como será garantido o uso múltiplo da 
água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. 

Com relação ao problema da privatização, objetivamente o projeto é para a 
viabilização da privatização, que está passando no Brasil por uma dificuldade 
objetiva. Não estou me referindo ao debate ideológico. Trata-se da questão 
da equação financeira das concessões. Hoje a riqueza local é medida em 
dólar. Ninguém mais, no Brasil, é rico com reais. A riqueza é medida pelo 
dólar. O Brasil está em um momento de variação flexível do dólar, 
inviabilizando-se a equação econõmico-financeira das grandes empresas, 
que exigem do Governo que a suas tarifas sejam dolarizadas. Essa é a 
questão chave do setor energético. Isso tem de ser encarado nesse projeto. 

Espero que o Dr. Jerson não encare o que vou falar como uma questão 
pessoal, mas como um problema político. Trata-se do papel dos órgãos 
reguladores. É inadmissível que um dirigente de um órgão regulador defenda 
um projeto político do Governo. Um órgão regulador é uma autarquia especial 
que tem a independência com baixa discricionariedade. Ele tem de ser 
independente para aplicar, como nos Estados Unidos, uma legislação 
detalhada elaborada pelo poder político, que, no caso, é o Executivo, que 
envia uma projeto ao Poder Legislativo. Isso é inadmissível porque o próprio 
mandato do Dr. Jerson estende-se além do mandato do Presidente da 
República, e ele pode ser reeleito. O Ministério do Meio Ambiente ou um 
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IJder do Governo deveria estar aqui defendendo o projeto em vez dele. 
Não se pode ter um posicionamento técnico com relação a um projeto 
político. É sempre uma honra para nós ter o Dr. Jerson presente à mesa, pela 
sua competência e qualificação e pela sua condição de cidadão, mas do 
ponto de vista institucional, essa defesa é mais uma demonstração de como 
o processo de privatização no Brasil está de cabeça para baixo. Privatizou-se 
o setor elétrico sem haver um órgão regulador definido. Na questão das 
telecomunicações, há uma clara influência política da ANATEL na definição 
das regras para o setor. Há uma total exclusão do Congresso Nacional. No 
caso da ANA, vão homologar as tarifas dos órgãos locais. O poder da ANA 
em virtude dessa lei ê muito grande. Receber 0,2% de todo o faturamento 
bruto de todas as empresas do Estado não é pouco dinheiro, além do 
pagamento que será feito para o órgão regulador local. 

Esse projeto tem de ser muito debatido. Lamento que fiquemos apenas na 
titularidade. Não basta discutirmos a parte central, temos de discutir outros 
elementos do projeto. Espero que o Dr. Jerson releve as minhas questões, 
que não são pessoais. Muito obrigado. 

O Sr. Jerson Kelman - Deputado Sérgio Miranda, concordo com o que 
disse com relação ao papel da agência reguladora, que é uma entidade do 
Estado, e não do Governo, portanto a ela não caberia tratar de um tema de 
interesse governamental. Mas não estou aqui na condição de Presidente da 
ANA, apesar de ter sido assim apresentado. No início da minha 
apresentação, fiz questão de dizer porque estava aqui. Estou aqui como 
técnico e, na ocasião, como assessor do Ministro Sarney Filho, participei de 
um grupo intergovemamental e me senti na obrigação de defender um 
projeto de que, como técnico, participei. Talvez o senhor tenha razão com 
relação a essa mistura de papéis. Não tomarei o lado pessoal, o senhor pode 
ficar tranqOilo. Terei um policiamento maior para que não haja essa confusão. 
Uma entidade reguladora é uma entidade do Estado. Estou aqui como um 
técnico que participou da elaboração do projeto de lei. Foi nessa condição 
que me apresentei ao início dessa sessão. 

Com relação à questão dos reservatórios, de fato o que diz o projeto de lei 
que criou a ANA é que ela irá assegurar que as águas dos reservatórios 
sejam utilizadas para usos múltiplos. O parágrafo que o senhor leu diz que 
isso tem de ser articulado com o NS. Isso não pode ser de outra maneira . 
Quando fiz menção ao artigo, disse que tinha de ser em articulação com o 
NS. Tem de ser assim por uma razão operativa, porque o NS é o sucessor do 
antigo GCOI, Grupo de Coordenação de Operação Interligada. Ao contrário 
do que muitos pensam, o que ganha uma usina hidrelétrica não é 
proporcional à energia que produz; é algo que está garantido pela sua 
existência. A quantidade que uma hidrelétrica produz é feita de forma 
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centralizada. Como hoje pela manhã explicou o meu colega Tomalsquim, 
o nosso sistema hidrelétrico não pode ser um sistema de despacho liberal, 
como imaginavam os ingleses. Ele tem de ser centralizado como era no 
passado e como continua sendo. Esse despacho, que é ótimo sob o ponto de 
vista do setor elétrico, vê o Brasil como um todo e como um sistema 
interligado eletricamente, com os centros de cargas em vários lugares, 
podendo-se produzir na usina "A", "B" ou "C", na bacia "A", "B" ou "C". Até 
então, o NS apenas verificava o uso da água sob o ponto de vista da 
produção de energia elétrica. 

A ANA, com poder de polícia concedido por lei, impõe o que for de 
interesse dos outros setores. Concretamente, no caso do Tietê, a ANA 
interveio junto ao NS, dando-lhe uma orientação, para que operasse de forma 
compatível com a utilização do rio para a navegação. 

Sr. Vicente, a água é sempre um bem público. Estamos tratando aqui da lei 
de saneamento, que dá as diretrizes para as empresas que prestarão os 
serviço de saneamento, privadas ou públicas, mas o recurso natural é um 
bem público, e seu uso deve ser regulado, porque ele não é infinito. 

O Sr. José Nelson tocou em um ponto importante: de fato, nas 
comunidades isoladas, o projeto de lei garante o financiamento, com recursos 
fiscais, para o investimento, mas não dá recursos para a operação de 
manutenção. O entendimento do projeto, que pode estar equivocado, é de 
que cabe á comunidade local gerar os recursos, através de tarifas, que 
garantam essa manutenção. Muito obrigado. 

O Sr. Antônio da Costa Miranda - Primeiramente, quero fazer uma 
colocação relativa á observação de vários colegas que apresentam uma 
curiosa preocupação no que diz respeito á outorga onerosa de municípios 
pequenos, enquanto não há preocupação expressa com relação aos 
cuidados que a lei deve garantir para evitar a privatização das grandes 
companhias. Podemos ficar discutindo medidas que dificultem a privatização 
em municípios pequenos, enquanto não há nada que impeça que o 
Governador de Minas privatize a COPASA, e, por isso, devemos cuidar do 
que é mais significativo em termos de atendimento à população: as grandes 
aglomerações. 

Em segundo lugar, gostaria de esclarecer que me referia à Região 
Metropolitana de Vancouver, que tem sido bastante citada nesse contexto de 
saneamento. 

Infelizmente o tempo não será suficiente para falarmos sobre a separação 
em fases do serviço de saneamento e a gestão compartilhada. Apenas, 
gostaria de ressaltar que não temos exemplos apenas no setor elétrico, mas 
também no setor de saneamento de todo o País, havendo a perfeita 
possibilidade de convivência entre fases de serviços estritamente municipais 



2: 
õ 

~ 

903 
e fases de serviços municipais compartilhados com o Estado. Em São 
Paulo, por exemplo, faltam contratos, mas, se houvesse esse conirato com o 
Estado, certamente sete municípios apresentariam uma relação muito boa 
com o Estado, ou seja, o problema é a ausência do contrato. 

Gostaria ainda de fazer uma observação com relação ao comentário do Sr. 
José Nelson sobre os subsídios intermunicipais, o qual revela, na verdade, 
um desconhecimento a respeito das posições da ASSEMAE. Longe dela 
fazer municipalismo radical. Não sei o que é isso, mas, se for defender a 
cidadania, talvez o pratiquemos. Defendemos uma posição bastante diferente 
da do Governo Federal: enquanto esse propõe, de imediato, a extinção do 
subsidio cruzado, defendemos a sua manutenção, através de um fundo 
estadual e outro nacional de saneamento, para que haja uma transferência 
explícita das cidades mais ricas para as mais pobres. Isso é um absurdo. Do 
ponto de vista tributário, nenhum jurista reconhece como algo normal, mas 
reconhecemos que seja uma necessidade premente. Saiba que nossa 
posição é muito mais avançada que a do Governo Federal. 

Agradeço a oportunidade e lembro que, se a ausência constitucional do 
projeto não for suspensa, ele, que é tão polêmico e mexe tanto com nossas 
vidas, irá a votaçãc no dia 12 de junho. Isso exige de todos nós uma 
mobilização extracc :, ·· 3ria, a fim de evitar esse desfecho, que terá grande 
conseqOência em . --;sas vidas. Colocamos a ASSEMAE á disposição, 
através de nossas diretorias nacional e regional. 

O Sr. Márcio Tadeu Pedrosa - Queríamos enfatizar os três pontos 
levantados pela ASES com relação à regulação da política tarifária e ao 
Conselho Nacional de Saneamento. Pediríamos que a ANA, através do Sr. 
Jerson Kelman, reanalisasse essas questões para, quem sabe, até o dia 12 
de junho fazermos essas modificações e a lei ser aprovada como queremos. 

Agradeço a oportunidade de estar presente em um debate tão importante. 
Parabéns à Assembléia Legislativa pela iniciativa. 

O Sr. Presidente - Gostaria de dizer, Deputada, que a Prefeitura de Betim 
tem sido reconhecida como exemplo de uma gestão compartilhada, mesmo 
sendo a COPASA a titular do serviço. Sendo assim, não vejo nenhum 
impedimento a esse tipo de serviço. Pelo contrário, defendo uma participação 
plena do município. Realmente, naquela oportunidade, fizemos uma grande 
parceria. Com a palavra, a Deputada Maria do Carmo Lara. 

A Deputada Federal Maria do Carmo Lara - Digo, com orgulho, que é 
possível fazer o compartilhamento, mesmo o município tendo o poder 
concedente e sendo titular, além de ter o poder de fiscalizar. Por isso 
conseguimos fazer isso. Com a COPASA, no inicio, foi dificil, mas depois ela 
entendeu. Hoje somos grandes parceiros. Hoje estamos aqui juntos - o 
senhor como Deputado Estadual e eu como Federal -, defendendo e 
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discutindo a mesma questão. Muito obrigada, Deputado. 

Gostaria de responder à pergunta do Vicente, do SINDÁGUA: "O que a 
sociedade civil está fazendo?". A sociedade civil tem participado. A Frente 
Nacional de Saneamento, com a Frente Estadual de Saneamento, com todas 
as entidades e companhias de saneamento estaduais e municipais, com as 
ONGs, está trabalhando também com a questão das águas de Furnas. A 
CNBB está participando e pediu para retirar a urgência. A OAB pediu, o 
Conselho Nacional de Saúde pediu a realização de uma discussão ampla, 
com todos os Deputados que acompanham a comissão e têm defendido o 
debate desse projeto. Além disso, temos feito reuniões. A Frente Nacional de 
Prefeitos discutiu, em Vitória, o projeto e pensa que ele não deve ser 
aprovado. Fizemos, também, debates nas Câmaras Municipais, nas 
Assembléias Legislativas, com Prefeitos. A discussão é grande. Não estamos 
perdendo tempo com ela. Estamos resgatando a discussão que estava 
parada, que deveria ter sido regulada e aprovada, mas o Governo vetou. 
Estamos resgatando essa discussão. Queremos uma votação rápida, mas 
com a participação da sociedade, para ouvi-la, bem como aos Deputados de 
lá, porque a maioria não concorda com esse projeto polêmico. 

Há essa mobilização. Mais do que nunca, devemos reforçá-la, porque as 
coisas importantes não podem ser votadas a toque de caixa, com urgência 
constitucional. Se demoraram dez anos para mandar o projeto, por que ele 
tem de ser votado em dez dias? 

Quero agradecer por esta participação. O tema é importante, e estaremos, 
incansavelmente, rodando por este Estado, debatendo e discutindo, para 
fazermos uma legislação que realmente respeite a soberania do nosso País, 
a água e todos nós, homens, mulheres, crianças, idosos, cidadãos do Brasil. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Manoel Costa, para fazer 
suas considerações. Para não deixarmos uma única pergunta sem resposta, 
foi-lhe feita uma pergunta, Sr. Secretário, do Túlio, da Associação Mineira do 
Ecoturismo: "O Secretário tem demonstrado preocupação em qualificar os 
destinos turísticos de nosso Estado. Qual a possibilidade de considerarmos, 
nos Conselhos Turísticos Municipais, a necessidade de haver algum 
representante ligado ao Comitê das Bacias Hidrográficas da região? Não 
seria essa mais uma ação de preservação ambiental a garantir a 
sustentabilidade do setor?". 

O Secretário Manoel Costa - Tenho certeza de que sim. O turismo se 
envolve com todas as questões, e a ambiental é fundamental, principalmente 
neste momento, em que o ecoturismo e todas as atividades ligadas ao 
turismo e natureza têm crescido no mundo. Mas estamos numa situação que 
provoca angústia. 

Não temos um rio não poluído, não temos um lago ou um grande 
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reservatório, não temos uma definição. A grande questão, hoje, porque a 
justificativa sempre é o ajuste fiscal, é a falta de financiamento para as 
empresas públicas municipal e estadual. Se há justificativa de que o ajuste 
fiscal não permite, não há solução em curto prazo, ou seja, toda essa política 
que o Governo criou foi para provocar e induzir a privatização. E não tém 
conseguido o resultado que esperavam. Conseguiram em Manaus, mas o 
sucesso não tem sido pleno. 

Esta atividade, além de servir para discutirmos com mais profundidade o 
projeto de lei, é um momento que temos para induzir o Governo a criar 
excepcionalidade de financiamentos para o esgotamento sanitário. Não vejo 
outra solução. 

Quanto ás bacias hidrográficas do Sul, como é o caso de Fumas, a cada 
dia temos uma situação que pode se tomar mais difícil de recuperar: 
transformar Fumas e os grandes reservatórios numa grande baia da 
Guanabara. 

Esse debate foi extremamente oportuno e propicio. Se não apresentarmos 
soluções mais concretas, a curto prazo, a situação ficará mais insustentável. 
Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos 
ilustres expositores do primeiro painel da tarde. 

Segundo Painel 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila)- Neste instante, damos inicio 

ao segundo painel, com o tema "Transposição das Águas do Rio São 
Francisco". 

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

Exmos. Srs. Rõmulo de Macedo Vieira, Secretário de Infra-Estrutura Hídrica 
do Ministério da Integração Nacional; Clóvis Ferraz, Deputado Estadual, 
representando o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia; 
José Theodomiro de Araújo, Presidente do Comitê Executivo de Estudos 
Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; Francisco Tenório, 
Antônio Carlos Rezende, Paulo Nunes e Cícero Amélio, Deputados à 
Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas e membros da CIPE - São 
Francisco; Nicodemos Falcão, Deputado à Assembléia Legislativa do Estado 
de Sergipe e membro da CIPE - São Francisco; Sérgio Menin Teixeira de 
Souza, representante do CREA-MG; e os Deputados Carlos Pimenta, Luiz 
Tadeu Leite e Fábio Avelar. 

Palavras do Sr. Rõmulo de Macedo Vieira 
Sr. Presidente, demais ilustres componentes da Mesa, Srs. Deputados, 

senhoras e senhores, louvo a iniciativa desta Assembléia pela realização 
deste importante ciclo de debates e pela escolha do tema. Agradeço, mais 
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uma vez, a oportunidade de estar em Minas, discorrendo sobre esse 
projeto, que é essencial para o desenvolvimento sustentável do Nordeste e, 
conseqüentemente, do Brasil. 

Sr. Presidente, apesar de ter o costume de fazer minha exposição em tomo 
de 40 minutos, farei um esforço somente para mostrar como o projeto de 
transposição do São Francisco se insere na questão regional do Nordeste, do 
semi-árido setentrional do Brasil. A primeira pergunta que se faz na 
elaboração de um projeto dessa importância e com essas dimensões é: Qual 
é a verdadeira e a real necessidade de se fazer um projeto de transposição 
das águas do rio São Francisco? 

Inicialmente, falaremos um pouco sobre as características do semi-árido 
brasileiro, as quais devem ser do conhecimento da maioria das pessoas 
presentes. Trata-se da região semi-árida do mundo em que mais chove, a 
mais dotada de precipitações pluviométricas. O problema do semi-árido 
brasileiro está relacionado com as condições da estrutura temporal das 
precipitações, que são muito irregulares no espaço e no tempo, além de ser 
uma das regiões do mundo com as maiores taxas de evaporação, 
enfrentando problemas relacionados com as secas anuais e interanuais. As 
transposições têm sido feitas no mundo inteiro como uma técnica da gestão 
de recursos hídricos, a fim de resolver problemas de desequilíbrios regionais 
entre oferta e demanda de água. Mais de 70 grandes transposições foram 
feitas no mundo com esse objetivo. O Brasil tem cerca de 12% da água doce 
disponível no mundo, e somente 3% encontram-se em todo o território do 
Nordeste brasileiro, sendo que 70% desses 3% - que estão no Nordeste -
estão no rio São Francisco. Daí a importância desse manancial para a oferta 
de água á região semi-árida do Nordeste. Outra característica, principalmente 
do Nordeste setentrional, é a sua formação geológica. Cerca de 80% é área 
de embasamento cristalino, com poucas possibilidades de ofertar recursos 
hídricos subterrâneos. 

Essas são as características básicas do Nordeste brasileiro. O Nordeste 
setentrional, aquela região que está em vermelho, abrangendo os Estados de 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, é do tamanho da 
Alemanha. A região beneficiada pelo projeto de transposição é do tamanho 
do Estado de São Paulo, onde vivem cerca de 88 milhões de brasileiros - a 
mesma população do vale do São Francisco, excluída a cidade de Belo 
Horizonte -, correspondendo a 25% da população rural do Brasil. 

Fizemos exaustivos estudos durante dois anos e meio para diagnosticar os 
problemas da região no que diz respeito á oferta e á demanda de água. Esse 
estudo, denominado "inserção regional", compreendeu o estudo hidrológico, 
o estudo de oferta de água no Nordeste setentrional, de açude por açude, 
bacia por bacia e também o estudo desses açudes em cascata. Constatamos 
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que na região do Nordeste setentrional só se pode contar com garantia de 
65m3/s de água. E as demandas atuais, uma vez projetadas para o futuro, 
mostram que por volta do ano 2005 vai haver um empate entre oferta e 
demanda de água nessa região. E, projetando-se essa demanda para o ano 
2025, cerca de 152m3/s seriam necessários para atender à demanda de água 
naquela região, que só tem 65m3/s de oferta hídrica garantida. Por isso esse 
gráfico mostra a oportunidade de se realizar o projeto neste momento. 
Evidentemente, estamos mostrando o que acontece na região como um todo, 
mas, na verdade, em algumas bacias o desequilíbrio já ocorreu há alguns 
anos, nas décadas de 70 e 80. Oferta de demanda só vai haver por volta de 
201 O a 2015. O quadro geral da região é esse em termos de confronto entre 
oferta e falta de água. 

A transposição é um projeto em que se prevê, nos pontos de captação da 
transposição, somente 2% do volume médio anual que o rio São Francisco 
despeja no Atlântico. Isso corresponde a cerca de 1.500.000.000m3 em 
90.000.000.000m3 que o São Francisco despeja no oceano Atlântico. A 
transposição, em termos de oferta de água, está concorrendo com o 
Atlântico. Para se ter uma idéia, os aparelhos mais precisos de medição de 
vazão não seriam capazes de acusar uma retirada de água na proporção de 
2%. 

Ai está o leiaute da transposição do rio São Francisco. O primeiro eixo de 
adução de água é o que capta água na cidade de Cabrobó, em Pernambuco. 
É feita uma elevação em três estações de bombeamento até a divisa com o 
Estado do Ceará. E ai todo o sistema se dá gravitariamente, distribuindo 
água para os reservatórios da região do Nordeste setentrional existentes e 
para outros hoje em construção. · 

O segundo eixo, que é o Leste, capta água no reservatório de ltaparica, em 
Pernambuco, e aduz essa água para a região do rio Paraíba e a região do 
Cariri, que é a região mais seca do Brasil. Boa parte dessa água, cerca de 
1/3, fica dentro da própria bacia do rio São Francisco, em Pernambuco. 
Estudos mostram que será feita uma ca,r.tação de água daqui a 25 anos com 
média anual de 64m3/s, dos quais 22m /s ficam em Pernambuco e somente 
45m3/s serão transportados para a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o 
Ceará. A transposição tem como finalidade potencializar e melhorar as 
condições de uso da água já existente no Nordeste setentrional e que não 
pode ser utilizada de forma mais eficiente devido às condições 
hidroclimatológicas da região. 

Vamos falar um pouco do rio São Francisco. Em primeiro lugar, o São 
Francisco tem uma particularidade muito interessante. É um rio muito 
propicio para o aproveitamento hidrelétrico, já que a sua cascata está situada 
no terço inferior do rio. Então, a CHESF, que se instalou na região na década 
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de 50, planejou todo o seu sistema nessa região do médio até o baixo 
São Francisco com as Usinas de ltaparica, Paulo Afonso, Xingó e ( ... ). E 
também, para que possibilitasse a vazão regularizada para geração de 
energia na sua cascata, a CHESF construiu um grande reservatório, o de 
Sobradinho, que é o pulmão do São Francisco. Quando a CHESF fez isso, 
dividiu o rio São Francisco. Do ponto de vista hidrológico, a bacia tem de ser 
vista como um todo, mas o rio se tomou dois rios diferentes: o rio a jusante 
de Sobradinho, que é artificial, um rio com 2.700m3/s de vazão regularizada, 
garantida, cuja oferta de água é bem superior as demandas. É um rio muito 
favorável em oferta hídrica. As demandas são muito mais em vista da 
geração de energia; por isso não há problema nesse trecho. O outro rio é o 
que ficou com a montante de Sobradinho. Esse é um rio problemático porque 
ainda esta submetido ao regime da natureza. 

Só tem um grande barramento no rio, que fica aqui, em Minas Gerais, que 
é a Barragem de Três Marias, que garante uma vazão regularizada de 
500m3/s. 

Então, nesse rio que esta voltando de Sobradinho, quando ocorrem, as 
cheias ou as chuvas no território mineiro principalmente, já que Minas 
contribui com 75% da água do São Francisco, correm pelo leito do rio e são 
retidas pela Barragem de Sobradinho. Chega a 15.000m3/s, 20.000m3/s, mas, 
nos períodos de estiagem, a vazão do rio ê de cerca de 600m3/s. 

Então, a vazão garantida a montante de Sobradinho é de 600m3/s, e é 
justamente nessa região que estão as grandes demandas por água do rio 
São Francisco. Esse é um rio que tem pouca oferta e muita demanda. 

Para exemplificar, há dois projetos de irrigação na Bahia, próximos a divisa 
de Minas Gerais, os quais são muito importantes: o de luiu e o Baixo ( ... ). Só 
esses dois projetos vão retirar do rio 90m3/s, ou seja, cerca de 15% da vazão 
mínima ou da vazão garantida do rio, nesse trecho do Sobradinho. 

Esse realmente é um rio problemático, mesmo porque já foi bastante 
degradado pela atividade de desmatamento, que todos conhecemos. Mas 
vale salientar que a região que mais sofreu: que mais foi degradada nesse 
rio, foi a do Baixo São Francisco. Evidente e principalmente, todo o Nordeste 
brasileiro tem uma divida muito grande com o rio São Francisco, pois foi essa 
região que pagou mais caro pela operação do Sistema CHESF. 

Somente para ficar dentro do tempo que me foi delimitado, vou mostrar 
agora a importância real do projeto de transposição do São Francisco para o 
Nordeste setentrional e por que esse projeto é, basicamente, de gestão de 
recursos hídricos, que pode possibilitar a melhor administração da água que 
ja existe no Nordeste setentrional, não podendo se confundir, evidentemente, 
com um projeto de irrigação, um projeto de água para beber, um projeto que 
vai potencializar o uso da água existente na região. E esse constitui o grande 
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Norte, passa a valer 2m3 de água. Ou seja, 1m3 do São Francisco vale 
dois, por causa da energia quantitativa. Assim, aumenta-se a quantidade de 
água no Nordeste setentrional, com água que estava se perdendo, mas que 
passou a ser utilizada pelo fato de ter a garantia da transposição do São 
Francisco. 

Isso gera também uma sinergia qualitativa, porque o processo evaporativo, 
na região do Nordeste semi-árido, provoca, como os senhores sabem, uma 
concentração muito alta de sais no reservatório. Mas, a partir da existência 
da transposição, usam-se os reservatórios mais "deplecionados" espelha-se 
menos água, perde-se menos água para a evaporação e se concentram 
menos sais. E, quando se precisar repor a água, virá uma de melhor 
qualidade, do rio São Francisco. Isso dá uma sinergia quantitativa e uma 
qualitativa. 

Evidentemente, o projeto é grande e complexo. Há muito mais do que isso 
para explicar, mas deixarei para o debate. 

Não poderia deixar de falar sobre a questão da revitalização. Temos 
encontrado essa reivindicação em todos os lugares por que passamos, 
principalmente nos Estados da bacia do São Francisco. O Ministério da 
Integração Nacional e do Meio Ambiente nunca descuidaram da revitalização. 
Em março do ano passado, concluímos um estudo chamado Plano de 
Revitalização do São Francisco. Distribuímos para todos os Estados e 
garantimos verba no orçamento. Pela primeira vez, surgiu uma rubrica no 
orçamento da União chamada Revitalização do São Francisco. Essa 
revitalização é tão ou mais importante que a transposição. Deve ser realizada 
paralelamente e, se possível, um projeto deve ser atrelado ao outro. 

Coloco-me à disposição dos presentes. Obrigado. 
Palavras do Deputado Clóvis Ferraz 

Exmo. Deputado Wanderley Ávila, 2• Secretário desta Casa e coordenador 
dos debates, na pessoa do qual cumprimento todos os componentes da 
Mesa, Deputados, Deputadas, autoridades presentes, senhores e senhoras. 

Represento o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Reinaldo 
Braga, e o pensamento do Governo do Estado da Bahia sobre a transposição 
das águas do São Francisco. 

Faz parte da minha trajetória parlamentar, a preocupação com as questões 
referentes aos recursos hídricos e a todas aquelas que afetem os recursos 
naturais como um todo. Já na minha primeira legislatura, a partir de 1995, 
assumi a Presidência da Comissão da Seca, dos Recursos Hídricos e da 
Irrigação e me tomei membro da CIPE-São Francisco e nesta condição, junto 
com parlamentares da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Minas Gerais 
e outras autoridades participamos, em 1996, de um ato memorável, no Dia 
Internacional do Meio Ambiente, na Serra da Canastra, neste Estado, e ali, 
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diferencial do projeto de transposição do rio São Francisco. Diria até que, 
em relação aos outros grandes projetos de transposição que foram feitos no 
mundo inteiro, até o momento, é o maior. 

Todos os senhores sabem que, no Nordeste setentrional, no semi-árido 
como um todo, foi feito um reservatório de grande porte, que acumula uma 
quantidade considerável de água. Cerca de 30.000.000.000m3 são 
acumulados hoje em reservatórios no semi-árido, fora do vale do São 
Francisco. Só que somente 20% dessa água pode ser realmente utilizada. E 
claro que não é porque o operador do açude, as secretarias estaduais ou os 
órgãos estaduais de gestão de recursos são incompetentes, mas porque há a 
obrigação de se perderem esses 80% da água, justamente pelas condições 
da região. 

O que acontece é que, no Nordeste setentrional, como todos sabemos, 
existem períodos interanuais de seca. Então, o operador do açude é obrigado 
a deixar uma determinada quantidade de água armazenada para fazer face a 
esses anos secos. Assim, ele deixa água espelhada no reservatório, porque 
não sabe se vem ou não a seca. 

Sr. Presidente, preciso explicar isso realmente, porque é fundamental para 
o entendimento do projeto. 

Mas, se vem, realmente, a seca, a água está espelhada e se perde por 
evaporação. Cerca de 3m de lâmina é perdida por evaporação, como os 
senhores sabem, no Nordeste setentrional, no Nordeste semi-árido brasileiro. 
No entanto, se não vem a seca, o reservatório, que já se encontra cheio -
para fazer face à seca -, fica sem capacidade de absorver a cheia. Assim, há 
um vencimento. Portanto, ou se perde água por evaporação, ou se perde 
água por vencimento. 

O que é o projeto de transposição de águas do São Francisco? E a 
garantia de que, em vez de se usarem 20% da água de um determinado 
reservatório no Nordeste setentrional, vão ser usados 40% dessa água. Isso 
porque, se vem a seca, abro a minha torneira no São Francisco e reponho o 
volume do reservatório. Por outro lado, se vem a cheia, tenho melhores 
condições de aproveitar a cheia gerada no Nordeste setentrional, já que meu 
reservatório está "deplecionado". 

Quando vem esse processo, acontece também uma sinergia hídrica 
quantitativa, ou seja

3 
o metro cúbico de água que está passando na cidade 

de Cabrobó vale 1m em cerca de 20% do tempo, por causa do sistema( ... ). 
Essa água não serve, sequer, para gerar energia, é perdida no mar. Mas, em 
80% do tempo, vai servir para gerar energia. Não há condição de ser 
aproveitada a jusante em outros usos. Então, esse metro cúbico que está 
passando em Cabrobó, quando é colocado na Barragem Evandro de Ribeiro 
Gonçalves ou na Barragem de Castanhão, no Ceará e no Rio Grande do 
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naquele momento inesquecível e local indescritível, por se tratar da 
nascente do São Francisco, assinava o Sr. Presidente da Rep<•blisa, Dr. 
Fernando Henrique Cardoso, com toda a pompa e rigor protocolar que, em 
certa medida, não combinavam com a rara beleza natural do local, o 
documento "Compromisso com a vida no São Francisco". Hoje, lembro-me do 
lampejo de esperança daquele ato e momento, mas que, lamentavelmente, 
não passou de palavras que o vento forte daquele altiplano levou, pois, de 
concreto, nada foi feito pelo Sr. Presidente da República para salvar o Velho 
Chico. 

Ao contrário, o Presidente está levando avante uma idéia oposta ao do 
compromisso da Serra da Canastra. 

Nesta oportunidade, em que toda a sociedade nordestina, governadores, 
técnicos, polrticos e ambientalistas discutem a transposição do São 
Francisco, é nosso dever, não apenas como defensor dos interesses do 
Estado da Bahia, mas especialmente como parlamentar e cidadão expressar 
a nossa posição com referência a essa questão. Posição essa do Governo e 
da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia. 

Nascendo na Serra da Canastra, em Minas Gerais, o rio São Francisco, 
formado há cerca de 1 ao milhões de anos, é a única bacia hidrográfica que 
nasce no Cerrado e se dirige para o semi-árido nordestino. Considerado o 
Rio da unidade nacional, integra 464 cidades, 14 milhões de habitantes. Além 
dos múltiplos usos de suas águas, ainda apresenta um potencial de 800 mil 
ha de área irrigada, com viabilidade econõmica, em sua própria bacia 
hidrográfica. 

O rio perdeu grande parte do seu potencial, em função da ação predatória, 
dos desmatamentos que causaram o assoreamento, carecendo de medidas 
de defesa como a reposição das matas ciliares, o desassoreamento e a 
despoluição. 

Navegável no passado, os vapores que percorriam o rio, ora fazendo o 
transporte de produtos e mercadorias, ora, conduzindo passageiros, não 
mais o fazem. Tudo isso, deve-se à poluição das águas do Velho Chico por 
empresas industriais e agroindustriais, que despejam, em seu leito, resíduos 
químicos e metais pesados, além de dejetos, o que tem causado prejuízos 
sociais e econõmicos a toda a população ribeirinha, atingida por problemas 
de saúde, além de promover o assoreamento do próprio rio. Diante desses 
fatos, fica cada vez mais difícil a implantação da hidrovia e sua interligação 
com a rede ferroviária (caso esta também tivesse sido preservada) e 
rodoviária, através de um corredor intermodal de transporte. 

Dada a sua importãncia, faz-se necessário estabelecer uma relação entre o 
futuro desse grande manancial e os problemas ambientais de maior 
dimensão, para que se possa prever os riscos e vulnerabilidades aos quais 
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ele está sujeito. 

Cabe ressaltar que, nos meios científicos, muito se tem falado sobre uma 
possível mudança climática no planeta, como resultado das emissões de 
dióxido de carbono e de outros gases. Embora não haja uma certeza de 
como a biosfera responderá á acumulação desses gases, grande parte da 
comunidade científica internacional acredita na elevação da temperatura 
média do globo e do nível das águas do oceano. Ao lado dessa idéia 
predominante, existe praticamente um consenso de que haverá também uma 
modificação no regime pluvial em muitas regiões. Contudo, a incerteza 
predomina quando se deseja saber se em um determinado local haverá 
acréscimo ou decréscimo na pluviosidade média. 

Segundo informações do Grupo de Recursos Naturais do Projeto ÁRIDAS, 
há indícios de que possam ocorrer os seguintes processos: aumento da 
evaporação, modificação do regime pluvial com perspectivas das chuvas 
tornarem-se mais intensas e com maior variabilidade interanual. 

Isso é preocupante, apesar de o Brasil dispor do invejável volume de 12% 
da produção hídrica mundial (água doce) em seus rios (177.900 m3/s) e 53% 
do continente sul-americano. O semi-árido representa 1 O% do território 
nacional, e é ai que está a discrepância dos números fantásticos, ao 
compararmos as três grandes unidades hidrográficas do país: Amazonas, 
Paraná e São Francisco, juntos, representam 80% da produção hídrica 
nacional e abrangem 72% do território brasileiro. Na comparação com a 
densidade demográfica, aparece a nítida escassez de água: Região 
Amazônica 5 habitantes por km" - 72% da produção hídrica; Região do 
Paraná- 25 a 100 habitantes por km"- 6% da produção hídrica e a Região do 
São Francisco- 5 a 25 habitantes por km"- 1,7% da produção hídrica. Na 
atualidade, o Nordeste possui apenas 3,2% da água doce do País, sendo 
que, desses 3,2%, cerca de 70% estão no rio São Francisco, e o mais grave, 
o Nordeste abriga 30% da população do País. 

Além dessas limitações, a ONU informa que, nas primeiras décadas do 
século XXI, 1/3 dos países do mundo enfrentará escassez de recursos 
hídricos. Apenas 1% dos 2,5% de água doce do planeta está disponível para 
o consumo e se encontra armazenado em aqOíferos subterrâneos, lagos e 
rios. 

A disponibilidade hídrica da Região Nordeste, da ordem de 
97.300.000.000m3 por ano, está inclusive regionalmente concentrada nas 
bacias do rio São Francisco e do rio Parnaíba. 

A tradicional realização de um balanço oferta X demanda, quando se 
utilizam valores médios para uma região como a nossa, tendo em vista os 
longos períodos de estiagem, que, periodicamente, nela se estabelecem e 
inibem o desenvolvimento dos meios de produção, afetando, 
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conseqüentemente, a qualidade de vida das populações que habitam o 
chamado Polígono das Secas, pode levar a visões distorcidas da realidade 
vivida no semi-árido nordestino. 

Ademais, o regime hidrológico dos rios intermitentes da região é bastante 
crítico, pois depende de um regime pluviométrico irregular, tanto em nível 
mensal quanto no anual, da natureza geológica das rochas, na grande 
maioria cristalina, e de um clima megatérmico de alto poder evaporante. 

A integração dos fatores que mencionamos é diretamente responsável 
pelas características extremadas do escoamento, ora se evidenciando cheias 
de grandes proporções, contrapondo-se a períodos de demorada escassez, 
resultando na inadequabilidade do balanço tradicional entre oferta e demanda 
dos recursos hídricos na região semi-árida. 

Além do mais, as disponibilidades hídricas se concentram nas margens dos 
açudes e dos rios perenes ou perenizados, fazendo com que as áreas mais 
afastadas das infra-estruturas hídricas, que representam a grande maioria da 
região, não tenham acesso à água, não se tendo por isso uma avaliação 
confiável do conflito oferta X demanda nessas áreas. 

No semi-árido nordestino, uma grande parte do sistema de obras hídricas 
foi projetada e construída com base em informações não compatíveis com a 
variabilidade hidrológica da região e antecedem, em grande medida, ao 
próprio desenvolvimento teórico de conceitos pertinentes a essa área. Daí a 
importância de bem estudar os vários tipos de viabilidade dos novos 
investimentos, principalmente do projeto de transposição, cujo nível de 
complexidade, no que tange a possíveis conseqüências de ordem econômica 
ambiental e social, requer uma revisão na concepção atual do referido 
projeto. 

Esse é o cenário atual da situação hídrica na Região Nordeste do Brasil, 
que serve de base e de alerta para a gravidade de qualquer tipo de 
intervenção que não esteja fundamentada em estudos amplos e 
aprofundados sobre os recursos hídricos e ambientais da região como 
prioridade absoluta. 

Na região, grosso modo, só ficam imunes ao flagelo da seca as cidades 
abastecidas com água do São Francisco ou aquelas abastecidas com águas 
subterrâneas de aqüíferos sedimentares, o que expõe a vulnerabilidade de 
vários sistemas de águas superficiais no semi-árido. 

O Programa de Irrigação do Nordeste proposto - mas não realizado - pelo 
PLANVASF previa como meta, a ser alcançada até o ano passado, a 
implantação de 593.821ha com exploração irrigada, em nível de projetos 
públicos e privados, e, segundo o PLANVASF, haveria garantia de 
abastecimento de água suficiente, obtida de rios permanentes próximos, 
subsidiários do São Francisco ou deste próprio. 
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O programa previsto para ser implantado entre 1989 a 2000, e que não 

aconteceu; não teria o perigo da incompatibilidade com o setor de geração de 
energia elétrica. 

O programa visava à ordenação do processo de implantação de irrigação 
no vale do São Francisco, estabelecendo prioridades em nível de áreas-
programa e prevendo a participação de cada Estado no total geral da área 
irrigada que se julgava viável implantar, com os recursos operacionais e 
financeiros de que se viria a dispor e tendo presente a compatibilização com 
outros usos dos recursos hídricos. 

Segundo o PLANVASF, admitindo-se a demanda unitária de 20.750 
m3/ha/ano, a demanda total de água requerida, abrangendo as áreas 
atualmente irrigadas e as projetadas, num total de 803.221 ha, será de 
16.700.000.000 m3 por ano. Admitindo-se também que 30% desse volume 
volta ao rio, por drenagem dos terrenos irrigados, o consumo efetivo será de 
cerca de 11. 700.000.000m3 por ano, que corresponde a cerca de 12.5% da 
vazão anual do rio São Francisco em Traipu. 

Com base na estimativa da evolução da área irrigada preparada pelo 
Grupo de Ordenamento do Espaço Regional e Agricultura do Projeto Áridas, 
a área irrigada do Nordeste da SUDENE atingirá 1.115.631ha no ano 2020, 
representando um aumento de cerca de 134% com relação à área irrigada de 
1991. 

Não seria demais insistir no fato de que a sustentabilidade dos recursos 
hídricos do semi-árido nordestino passa pela adoção de uma política para 
esses recursos, a qual estabeleça níveis crescentes de proteção contra os 
efeitos das secas. 

Nesse caminho, pode-se afirmar que todo projeto é feito para o futuro, 
porém o futuro, dentro de certos limites determinados pela história, é 
imprevisível. Os sistemas hídricos são acentuadamente vulneráveis a esse 
tipo de imprevisibilidade. O processo de projetar obras hidráulicas inicia-se 
por observar os eventos do passado e, com base nessas observações, 
estabelecer as faixas de previsibilidade, de imprevisibilidade e o grau de 
vulnerabilidade dessas obras. O bom projeto deve ser aquele não muito caro; 
portanto ao alcance da sociedade e pouco sujeito a falhas e não 
desconfortável para a sociedade. 

A falta de estudos técnicos mais completos relativos à viabilidade 
econômica e social, principalmente os referentes ao impacto ambiental, 
desaconselha uma tomada de decisão imediata quanto à execução do 
projeto de transposição do rio São Francisco para os Estados da Paraíba, 
Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ademais os custos projetados -
em torno de R$3.000.000.000,00, além de excessivamente caros, podem 
comprometer a viabilidade do projeto, admitindo-se que ao final da sua 
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execução esteja previsto esse custo de R$10.000.000.000,00. No projeto 
n.;.u estão incluídos os custos com a distribuição e com as adutoras 
secundárias. 

Outra possibilidade, menos prejudicial aos Estados da Bahia, de Sergipe e 
de Alagoas, seria a interligação da bacia do rio Tocantins com a do rio São 
Francisco, considerada por muitos especialistas como a melhor alternativa 
para resolver a carência de água no semi-árido nordestino. 

Não se trata, pois, de ser contrário aos beneficios que serão 
proporcionados pela transposição do São Francisco a cerca de 2 milhões de 
pessoas que habitam 268 cidades nos quatro Estados. 

Trata-se, na verdade, de considerar que uma das características das 
democracias avançadas é a participação do público na tomada de decisões. 
No Nordeste, como no Brasil em seu todo, essa prática ainda é incipiente e 
envolve um processo de mudança cultural. A implantação de grandes obras, 
como o são, em geral, as obras de aproveitamento hídrico, nomnalmente 
implica conflitos de interesses. Esses interesses podem variar desde alguns 
altruístas até os egoístas. 

É sabido que a condução hábil das discussões públicas tende a gerar 
melhores projetos e a eliminar problemas que surgem quando o público se 
defronta com uma decisão já tomada de uma obra que exercerá grande 
influência no seu futuro. Não existe obra capaz de captar a unanimidade da 
opinião pública. Ademais, a imposição, mesmo de bons projetos, nunca é 
bem aceita por seres livres e pensantes. Ora, um projeto que chega ao 
público pronto e acabado, perfeito, segundo os seus idealizadores, gera, 
forçosamente, um sentimento de projeto imposto. Nessas circunstâncias, 
realçam-se os pontos negativos, esquecem-se os positivos. Em 
conseqüência, mesmo um bom projeto, se mal conduzido em termos de 
participação do público, pode ter seu início bastante atrasado ou mesmo 
inviabilizado. Um exemplo da importância desse processo se aplica ao caso 
específico da proposta de transposição do rio Francisco. Considerado 
patrimônio nacional, o que a comunidade de cientistas, os ambientalistas e 
toda a sociedade em geral desejam é priorizar a sua preservação, 
objetivando garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência de milhares de 
pessoas que dependem da riqueza e da multiplicidade de usos do rio. Vale 
registrar que a contribuição básica da transposição do São Francisco seria 
fornecer água para o consumo humano. Hoje, constata-se que 73% da água 
transportada seria destinada à irrigação, o que é lastimável, enquanto que 
somente 20% estariam disponível para o consumo humano. Essas metas são 
compatíveis com as características da Região Nordeste, onde predominam 
os mais baixos índices de pobreza do País? 

Antes de se pensar em outra medida relacionada com a transposição, seria 
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importante partir para um amplo programa de recuperação de seus 
afluentes, antes que o rio deixe de oferecer as condições de abastecimento e 
sobrevivência a população ribeirinha. 

Salientamos, ademais, que na atualidade estamos na iminência de uma 
crise no setor de energia. Como se poderia admitir a utilização de 360MW de 
energia para operar o sistema, dado que para tanto será necessário superar 
distâncias de 2.000km e desníveis acima de 300m? 

O problema de distribuição de água no Nordeste não é horizontal, mas sim 
espacial, ou seja, não é mais uma linha d'água (canal) que vai resolver o 
problema, pois, se assim o fosse, não haveria gente passando sede a poucos 
quilõmetros da calha do São Francisco. Enfim, o que se precisa é de um 
plano decenal de recursos hídricos sustentável, que contemple a execução 
de obras hídricas como barragens, açudes, poços artesianos, adutoras, 
perenização de rios e manejo adequado de bacias hidrográficas. 

Por fim, há que se perguntar: "Por que devemos insistir nesse projeto tão 
polêmico, tão controverso, de tão alto custo, a título de promover a irrigação 
em uma região de tamanha escassez de água, quando os países 
desenvolvidos, considerando o incomensurável valor da água, estão 
reduzindo suas áreas i1 rigadas, como é o caso da Califórnia, nos Estados 
Unidos da América?". 

Queremos, pois, um projeto sustentado em todas suas dimensões: política, 
social, econõmica, financeira e ambiental. 

Palavras do Sr. José Theodomiro de Araújo 
Sr. Presidente, Deputado Wanderley Ávila, estou aqui cercado por 

parlamentares do São Francisco, altamente protegido por pessoas que o 
amam e o defendem em Sergipe, Alagoas e na Bahia. O Dr. Rõmulo conhece 
perfeitamente a minha posição acerca desse projeto. Discutimos essa 
intenção de água no São Francisco para o semi-árido deste 1994, desde 
quando o Dr. Aloisio Alves queria levar 350m3/s. Fomos baixando e hoje 
estamos aqui discutindo a sinergia que deve ativar as águas dos açudes, 
complementando e substituindo o processo evaporativo. Mas não quero 
discutir esse aspecto. Primeiro, 
porque o projeto é inconcluso, porque o Dr. Rõmulo não teve tempo, mas ia 
dizer que o Governo Federal vai se responsabilizar por construir uma adutora 
para os grandes açudes do Nordeste. Essa água vai chegar nesses açudes, 
e será responsabilidade de cada Estado fazer a distribuição no seu território. 

Conheço muito bem o sistema semifeudal e oligárquico do Nordeste, como 
é administrado na sua questão fundiária, até no uso da água. O próprio 
histórico da operação de recursos hídricos no Nordeste não é dignificante. 
Cometemos erros crassos, desde a escolha dos locais até a definição 
estratégica do que iríamos fazer com essa água, e ficamos muito eufóricos. O 
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DENOCS dizia ter água e solo compatibilizado para 20.000ha de irrigação 
todos os anos. Foi esse o resultado do PROIME, ou seja, uma visão 
totalmente distorcida. 

Hoje sabemos que é preciso haver sinergia, caso contrário não há água. 
Mas, na hora da verdade, quando se precisou fazer realmente esse trabalho 
no Nordeste, jogou-se grande quantidade de dinheiro fora, e o que temos é 
muita área salinizada por má operação e por má localização dos grandes 
barramentos. 

Seria interessante se tivéssemos tempo para discutir. Por exemplo, não 
acho que a questão da seca seja por falta de água. O Dr. Rubens chegou a 
dizer que temos o semi-árido em que mais chove no mundo. O nosso 
problema não é falta de água. Temos um problema crucial, cultural, que não 
estamos preparados para enfrentar: o semideserto. Essa é a verdade. O 
projeto não vem acompanhado de um processo educacional, cultural, que 
faça com que acreditemos, com que tenhamos uma noção correta do que é a 
seca no Nordeste. Nunca nos preparamos culturalmente para viver a seca. 
Vivemos a esperança da chuva, que é a exceção no nosso calendário, ao 
invés de vivermos a seca, que é nossa realidade. 

Essa distorção é sensível. Na escola primária aprendi as quatro estações 
do ano: primavera, verão, outono e inverno. Só temos duas estações: a da 
chuva e a da seca, e não nos preparamos culturalmente para isso. O nosso 
processo educacional é extremamente inválido para a formação cultural 
desse povo, porque ainda continuamos com as idéias do hemisfério Norte. 
Numa escola de barro batido na ilha de Manga, que teve uma parte levada 
pelo rio, vi os alunos assentados no chão, usando o lápis, partido em dois, da 
professora. Perguntei, então, sobre a dificuldade que essas crianças, os 
meus pequenos barranqueiros, têm tido para aprender. A professora 
respondeu que quase não aprendem a palavra "semáforo". É com essa 
desinforrnação que vivemos no semi-árido. 

O nordestino tem tanta vergonha de ser catingueiro que as escolas de 
agronomia estão nos microclimas. A da Paraíba é no brejo e não tem água 
farta; a de Pernambuco é na mata atlântica; todas de costas para o semi-
árido, como se fosse o grande entrave da sociedade nordestina. Começa por 
aí a noção que os empreendedores do projeto têm do que é seca, e ainda 
têm a ousadia de chamá-la de fenômeno. Ora, seca não é um fenômeno, é o 
nosso calendário. E agora descobriram que o "el niiio" é responsável pela 
seca. É responsável, tem a sua participação, mas quando analiso o quadro 
da seca vejo que no século XVI ocorreram 6 secas; no século XVII, 8; no 
século XIX, 19; no século XX, 21, e no século XXI, 23 secas. Isso mostra 
que, apesar do "el nino, "el hombre" tem agravado a situação, destruído um 
ecossistema tão rico como o do Nordeste. 
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Ninguém está voltado para isso, ninguém olha detalhadamente o 

processo cultural, a face cambiante do Nordeste, em função do desajuste 
comportamental de sua população no que se refere ao ecossistema. O 
projeto é inacabado por quê? O Governo Federal pretende levar água aos 
grandes açudes do Nordeste. Cada Estado deve fazer a distribuição dessa 
água. Sabemos o estado de mendicãncia em que estão os Estados. Não 
podem fazer investimentos em irrigação. Nosso temor é que essa água 
chegue aos açudes e não seja distribuída, apesar da sinergia. Tememos que 
essa sinergia seja somente para aumentar o número de carros-pipa, que 
serão distribuídos na época da eleição, mantendo o perverso sistema 
oligárquico às custas de uma população analfabeta. Nesse aspecto, é levar 
uma tecnologia de ponta a uma população analfabeta. É um risco, mas não 
se faz outra coisa. O que se pretende é deixar o "status quo" levar a água, 
mas deixar o mesmo "status quo" da região deprimente. Quando se retiram 
as metrópoles do Nordeste, os índices sociais vão para Biafra, caem como 
em Biafra. Isso é que nos preocupa. O projeto não terminou. 

Quanto à operacionalidade do projeto, acho incrível a ingenuidade, porque 
levar água por 2.000km a céu aberto, querendo que o sertanejo de Salgueiro, 
no mês de setembro, com o sol brilhando, olhe para um canal de água em 
sua propriedade e diga:" Não vou apanhar essa água, porque vai servir à 
sinergia do Dr. Rômulo no Ceará.", é um pensamento muito ingênuo. Não vai 
acontecer isso nunca. Ao longo de 2.000km a população vai apanhar essa 
água. Analisamos o ElA-RIMA. Partiram do pressuposto de que 70 m3/s não 
influenciam o São Francisco. Como partiram desse pressuposto, deram as 
costas ao rio e estudaram somente o impacto ambiental no caminho da água. 
O São Francisco não foi olhado. Desculpe-me o doutor, sou muito seu amigo, 
de vez em quando chuto sua canela, mas acho que não estudaram o São 
Francisco suficientemente. Quando vou intervir numa região, tenho de 
conhecê-la profundamente, sua sociologia, sua antropologia, os medos de 
sua população, suas idiossincrasias. Preciso conhecer tudo, não tentar 
desenhar um projeto numa prancheta e tentar ajustar o homem a ele. No ElA-
RIMA, eliminam-se todas as possibilidades. Existe água subterránea? Não 
existe. Então, tira. Deixaram somente a transposição das águas do São 
Francisco como a salvação do Nordeste. Eliminam-se todas as 
possibilidades. Água subterrânea não existe, coleta de água de telhado é 
insuficiente, etc. Todos os implúvios não servem, só serve tirar a água do 
São Francisco. Tive oportunidade, no Senado, de fazer um desafio aos 
Senadores do Nordeste, que acreditavam que o Nordeste não tinha água 
para o abastecimento humano. Perguntei-lhes em qual grande seca as frotas 
de carros-pipa desceram do Ceará para abastecer no São Francisco. Como 
isso não ocorreu, distribuem a água internamente em seus territórios, concluo 
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que há água para abastecimento. E isso é verdade. Estão dizendo que 
precisam abastecer 6.000.000 de pessoas, mas isso não é verdade, porque 
uma pessoa usando 200 litros ~ar dia, usará 703 por ano. Isso para 6. 000.000 
de pessoas dá 420.000.000m por ano. Só o Armando Ribeiro Gonçalves, 
que é da terra do Dr. Rómulo, acumula 2.400.000.000. 

Estamos construindo o Castanha! com nosso dinheiro, para acumular 
6.000.000.000m3

. O Orós, que foi a salvação do Nordeste, acumula 
2.100.000.000m3

, e o Armando Ribeiro Gonçalves, 2.400.000.000rrr, 
enquanto precisamos de apenas 420.000.000m3 para abastecer 6.000.000 
de pessoas. Apesar da sinergia, essa água é insuficiente para irrigar 
300.000ha, porque, para isso, vou gastar 3.600.000.000rrr. Os 70m3 que vão 
levar só vai dar para 1.114.000.000. 

Conterrâneos do Dr. Abner, da comissão do Rio Grande do Norte, 
concluíram, por estudo, que o Rio Grande do Norte não precisa de 
transposição, até porque em Seridó, que é a região seca, não passa a água 
desse projeto. Vai para o vale do Açu, que é região rica em água e que está 
produzindo e exportando frutos. 

O Dr. Abner calculou que o ganho da sinergia no açude Armando Ribeiro 
Gonçalves dobrará , mas, segundo documento publicado pela Universidade 
do Rio Grande do Norte, o ganho será de apenas 3%. 

Não estou afirmando absolutamente nada. Estou apenas levantando 
condições do projeto que venho acompanhando e que, acho, merecem certa 
atenção. 

Quanto ás audiências públicas, a sociedade são-franciscana desconfiou 
que havia conluio entre o Ministério da Infra-Estrutura e o do Meio Ambiente 
para fazer as audiências públicas a galope. Quase me matam de andar, nos 
meus 64 anos de juventude, para assistir a todas, uma atrás da outra, 
dependurado em aviões e montado em carros na Paraiba. Tudo isso para 
terem logo a licença ambiental para aplicar os R$200.000.000,00 do 
orçamento deste ano. 

O ElA-RIMA tem enormes "buracos negros". A bacia do São Francisco não 
foi estudada, nem mesmo a área confinada entre as barragens de 
Sobradinho e de ltaparica, e precisa ser estudada. Aquela região tem 
espécies endêmicas do São Francisco, algumas de valor comercial e outras 
de valor cientifico, fazendo parte do conjunto do escudo do zoológico. O 
encadeamento não pode perder uma espécie dessas, e ela não foi estudada. 

Tivemos a oportunidade de analisar o ElA-RIMA com a USP e encontramos 
vários "buracos negros". O Prof. Daca, que fez os estudos iniciais da 
transposição, chegou à conclusão de que cada hectare irrigado com essa 
água no Ceará e no Rio Grande do Norte corresponderia a duas vezes e 
meia o hectare irrigado na bacia do São Francisco. 
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Ficam aqui minhas conjecturas e apreensões quanto ao projeto, que 

está suspenso, por via judicial, porque a Bahia entrou com ação na justiça e 
ganhou uma liminar, para aprofundar os estudos de impacto ambiental e 
fazer audiências públicas nas cidades ribeirinhas. Foram feitas em Salvador, 
Penedo, Souza, Natal, mas não em Pirapora e outras cidades. 

O Dr. Rõmulo afirma que o São Francisco é diferente do lado de cá. Sua 
hidrologia é diferente. São dois rios? De jeito nenhum, é o mesmo rio. Se eu 
tirar 70m3/seg depois de Sobradinho, tenho, para compensar, de deixar de 
fazer alguma coisa aqui, para que entrem 70m3 em Sobradinho. Claro, pois é 
a mesma água. 

Encerro agradecendo a todos a paciência de terem me ouvido. 
O Sr. Presidente - Apeiam o Movimento Minas em Defesa das Águas 58 

entidades. Citaremos as 13 primeiras: Assessoria Projeto de Pesquisas 
Sociais - Parceria; Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica; 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES-MG -; 
Associação dos Engenheiros do Estado; Associação dos Funcionários do 
DEOP; Associação dos Jornalistas do Serviço Público; Associação dos 
Municípios do Baixo Sapucaí; Associação dos Municípios do Circuito das 
Águas; Associação dos Usuários do Restaurante Popular de Belo Horizonte; 
Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente; Associação Mineira de 
Empresas Florestais; Associação Mineira de Municípios; Associação 
Nacional dos Docentes de Ensino Superior; Associação Sete Lagoas de 
Engenheiros e CUT. 

Palavras do Sr. Sérgio Menin Teixeira de Souza 
Sr. Presidente, Deputados da CIPE-São Francisco, colegas da Mesa, 

senhores e senhoras, o Presidente da ANA, meu amigo Jerson Kelman, 
pediu licença, no painel anterior, para fazer remissão e comentários a 
respeito do painel da manhã, a que tive oportunidade de assistir 
parcialmente. 

Vou pedir a mesma regalia à Mesa, para, antes de abordar o tema deste 
painel, fazer dois pequenos comentários sobre o painel anterior, a respeito de 
saneamento; um deles, pretendo usar como gancho para os comentários que 
farei em seguida, o outro porque se trata de um assunto sobre o qual reflito 
há algum tempo. 

Uma das questões levantadas sobre o tema do saneamento, que diz 
respeito ao Projeto de Lei n• 4.147, é a disposição em favor da concessão 
não onerosa. Acredito que esse fato seja um avanço importante, mas tenho 
dúvidas, além daquelas que foram levantadas, a respeito da efetividade 
dessa questão. A intenção do legislador foi fazer com que a tarifa final para o 
consumidor fosse a menor possível, evitando que o poder concedente 
tentasse obter receita com base em uma eventual negociação dessa 
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concessão. Tal coisa aconteceu no processo de privatização de outros 
setores, notadamente o da telefonia, em que foram arrecadadas quantias 
substanciais com base em um simples papel, com a concessão de 
exploração. Como em economia não há mágica, esse custo foi repassado 
para o consumidor final, em forma de tarifa. Então, a idéia de se evitar a 
concessão onerosa no saneamento, em meu ponto de vista, é positiva. 

Além das dúvidas levantadas no painel anterior, tenho procurado refletir 
sobre a transferência de ativos por meio da privatizaçao ou de outras formas 
de concessão, mas ainda não tenho segurança de que isso seria evitado com 
a versão atual do Projeto de Lei n• 4.147. Na verdade, muitos sistemas já têm 
ativos, total ou parcialmente, depreciados, totalmente amortizados, e, a meu 
ver, podem ser objeto de transferência onerosa, com o mesmo gravame nas 
tarifas finais. É uma dúvida que queria registrar. 

A outra é relativa à questão polêmica e controversa da titularidade nas 
regiões metropolitanas. Acho importante abordar esse assunto, porque 
gostaria de comentar o reflexo que tem na questão da transposição do São 
Francisco. Existe um certo exercício de idéias tentando mostrar que, nas 
regiões metropolitanas em que as fontes de produção não estão localizadas 
no município central, esse fato obrigaria que se retirasse desse município a 
titularidade patrimonial sobre esse sistema, transferindo-a ao Estado. 

Em meu modo de ver, há ai um equívoco que está sendo negligenciado. 
Não é o fato de a fonte de produção estar fora do sistema, em outro 
município, que impõe a agregação, e já houve essa revisão constitucional 
durante o processo constituinte de 1988. A titulo de exemplo, vou examinar a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, cujas fontes de produção, na 
verdade, estão todas em municípios vizinhos, notadamente em Nova Lima, 
lbirité, Rio Manso, Mateus Leme, etc. No entanto, se todas essas fontes de 
produção estivessem dentro de Belo Horizonte, ainda assim, u município 
central, ou seja, Belo Horizonte, estaria impedido de exercer plenamente a 
sua autonomia. 

Não quero entrar na questão de ser mais conveniente a municipalização ou 
a estadualização; quero, apenas, realçar um ponto que tem passado 
despercebido nesse debate. Na hipótese que mencionei, ou seja, se todas 
essas fontes de produção estivessem dentro de Belo Horizonte, ainda assim, 
desde a Constituição de 1988, o município não teria mais condição de 
domínio sobre a matéria-prima essencial para exercer o serviço de 
saneamento, que é a água. Houve um confisco, que passou despercebido 
pela maioria das pessoas, que foi a retirada do domínio municipal das águas, 
como era no regime anterior a 1988, passando-as para os domínios estadual 
e federal. Tive a oportunidade de acompanhar bem de perto o processo 
constituinte de 1988 - até participei da comissão temática de recursos 
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hídricos e meio ambiente - e percebi que os próprios constituintes não se 
deram conta do que foi o processo de centralização que ocorreu na questão 
da água. 

Praticamente, o que quero dizer é que a Constituição não estabelece, em 
lugar algum, que o saneamento é de competência municipal. O pressuposto 
é o de que todas as questões que podem ser classificadas como de peculiar 
interesse local são de competência do município, e o saneamento seria uma 
delas. Isso já vem desde a Constituição anterior. de 1946. No entanto, 
quando o constituinte confiscou as águas públicas municipais - pois, nesse 
confisco que, como disse, passou despercebido, elas deixaram de existir -, 
retirou desse mesmo município a matéria-prima para exercer o saneamento. 
Só faltou completar o serviço e dizer que o saneamento deixou de ser algo de 
peculiar interesse local. E não o fez, porque não há um lugar específico na 
Constituição, em que pudesse colocar essa frase, já que ela não contempla o 
ordenamento das disposições municipais, entre elas, o saneamento. 

Feitas essas duas considerações, a última das quais vou aproveitar um 
pouco adiante, gostaria de dizer aos meus colegas da Mesa e às pessoas 
que nos ouvem, que tenho uma posição publicamente conhecida contra o 
projeto de transposição do São Francisco, na versão atual ou em qualquer 
outra, por filosofia e como especialista em recursos hídricos. Não vejo 
nenhuma vantagem significativa no projeto; ao contrário, vejo muitos riscos e 
muitos problemas, especialmente na época atual, em que atitudes e projetos 
que eram possíveis antigamente já não cabem. Estamos passando de uma 
situação em que havia água com relativa abundância para uma de escassez -
escassez que tende a se generalizar. Então, de forma alguma, poderíamos 
nos dar ao luxo de contribuir para algum desperdício. 

Não quero alinhar todas as razões de oposição a esse projeto, nem acho 
que seja necessário, pois são muito conhecidas. Quero, apenas, destacar a 
questão do desperdício. Para fazer uma analogia, usando algo mais próximo 
a nós e que, talvez, nos permita uma visão mais clara, recentemente o 
Estado de Minas Gerais ativou um projeto de construção generalizada de 
pequenos reservatórios nas regiões de menor oferta hídrica. 

Também tive a oportunidade de me manifestar publicamente contra esse 
projeto ainda na época em que era a menina dos olhos dos administradores; 
depois, ele virou o patinho feio, e a minha voz deixou de ser a única. Acho 
que todos reconheceram que foi um investimento desnecessário e 
inconveniente. A razão que tinha, naquela ocasião, para criticar esse projeto 
de pequenos reservatórios é utilizada hoje, internacionalmente, para embasar 
posições desse tipo: não se constroem reservatórios em regiões de déficit 
hídrico. É inconveniente; se a evaporação excede a precipitação, perde-se 
para a atmosfera uma grande quantidade de água. Então, a média da 
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disponibilidade da bacia diminui, ainda que, enganosamente, nos 
períodos de estiagem, haja um pouco mais de vazão do que aquela que a 
natureza oferece. Mas a média geral da disponibilidade diminui, a tal ponto 
que, em alguns países, onde isso é mais crítico, existem programas, como o 
que é hoje conduzido no Estado de Israel, de ampla erradicação de 
barramentos de pequenos açudes - aliás, talvez, o inimigo público número 
dois de Israel, depois, apenas, dos palestinos, sejam exatamente os açudes 
em que há grande perda por evaporação: Naqueles que são absolutamente 
necessários, usa-se uma tecnologia sofisticada, como a cobertura com filmes 
ou lãminas que impossibilitam ou diminuem a evaporação. 

No entanto, estamos em vias de ativar um projeto de transposição - ainda 
em escala pequena, mas temo que não fique na escala dos 129m•ts, como 
se pretende na primeira etapa -, em que é confessada uma perda de 
evaporação da ordem de 14m•ts, o que é uma quantidade significativa de 
água. Para que possamos ter uma idéia do que sejam 14m•ts, pois os 
números, ás vezes, nos confundem um pouco, vou citar dois exemplos. 

Em primeiro lugar, comparando com o que se gasta para o abastecimento 
de Belo Horizonte, a COPASA gasta menos do que isso para abastecer a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte - algo da ordem de 13m3/s a 
13,sm•ts; o projeto que se quer implementar confessa uma perda por 
evaporação de 14m•ts. É muita água para se jogar para a atmosfera. 

O segundo exemplo é a comparação entre a própria quantidade que se 
pretende retirar do rio, os 129m•ts, com o que ocorre nas condições naturais. 
Infelizmente, fui protagonista de um recorde negativo muito ruim, 
precisamente em 16/9/71, quando tive a oportunidade de medir a vazão do 
rio São Francisco em Pirapora- naquele tempo, fazia isso rotineiramente -, e 
a medição foi de 71m•ts. É evidente que muito a montante do ponto onde 
será feita a retirada - depois de Pirapora, o São Francisco recebe como 
afluentes o rio das Velhas, o Grande, o Aporte, o Urucuia, o Paracatu, mas o 
que quero mostrar é que um grande de rio, um rio de porte como o São 
Francisco em Pirapora, já apresentou, em 16/9/71, 71m"/s, que é quase a 
metade do que se pretende tirar nos dois eixos de transposição. 

Gostaria de destacar, apenas, mais um ponto, tendo em vista a escassez 
do tempo, que é curto para irmos muito além disso. Está-se travando um 
falso debate entre a cronologia da transposição e a cronologia daquilo que se 
convencionou chamar de programa de revitalização da bacia. Debate-se se 
uma deve anteceder á outra ou não. Queria enfatizar que isso não deve 
transformar-se numa moeda de barganha. A revitalização é uma coisa 
importante, e, se tivermos juízo, vamos fazê-la logo. Mas não tem nenhuma 
ligação direta com o processo de transposição. Isso é uma falácia. Os dois 
processos não se relacionam um com o outro, mesmo porque, ao contrário 
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do que muitos pensam, a revitalização não produz agua nova. Não se vai 
produzir um litro por segundo a mais no São Francisco com o programa de 
revitalização. É um processo de importância muito maior para a melhoria da 
qualidade do rio e dos processos biológicos e biofisicos que ocorrem na 
bacia do que propriamente para aumentar a oferta de agua na bacia. Teria 
outros pontos a comentar, mas não quero me alongar muito. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Complementando as ações que já estão apoiando o 
movimento Minas em Defesa das Águas, temos a Central única dos 
Trabalhadores - CUT -; o Centro Cidadão de Referência da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco; o Centro de Estudos do Meio Ambiente -
CEMA -; o Unicentro Newton Paiva; a CNBB Leste 11 - Pastorais Sociais; o 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH Velhas; o Conselho 
Estadual de Saúde; o Conselho Nacional de Leigos e Leigas Católicos do 
Brasil - Regional Leste 11; o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG -; a Federação das Donas de Casa 
e Consumidores de Minas Gerais; a Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais; a Federação Mineira de 
Associações Microrregionais de Municípios - FEMAM -; a Federação 
Nacional de Urbanitários; o Fórum Social Mundial - Comitê Minas Gerais; a 
Frente Nacional em Defesa do Saneamento Ambiental; a Fundação Centro 
Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -; o Grupo Pró-Agenda 21; o Instituto 
Estadual de Florestas- IEF -; o Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM 
-; o "Jornal da APA-Sul"; o Movimento das Donas de Casa e Consumidores 
de Minas Gerais; a Organização Não Governamental de Apoio aos Policiais 
de Minas Gerais - ONG-ORGAPOL -; a Prefeitura Municipal de lpatinga; a 
Secretaria Ecológica e de Meio Ambiente de Raposos; o SINDFURNAS; o 
Sindicato dos Engenheiros; o Sindicato dos Jornalistas do Estado de Minas 
Gerais; o Sindicato dos Oficiais, Alfaiates e Costureiras de Belo Horizonte; o 
. Sindicato dos Sociólogos de Minas Gerais; o Sindicato dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho de Minas Gerais; o Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria, Purificação e Distribuição de Água e Serviços em Esgoto do Estado 
de Minas Gerais- SINDÁGUA -; a Sociedade Mineira dos Engenheiros; a 24• 
Superintendência Regional de Ensino de Nova Era; o Fórum Nacional de 
Luta; a Associação dos Municípios do Lago de Fumas - ALAGO -; a Frente 
Parlamentar Jorge Hannas; o Movimento Nacional de Luta pela Moradia; a 
União de Vereadores de Minas Gerais; a União Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal; a União Nacional dos Servidores Públicos; a 
Associação dos Municípios do Médio São Francisco - AMMESF -; a 
Associação Afro-Cultural; o Movimento da União Popular do Estado de Minas 
Gerais; a ONG 500 Natureza e Vida; a Prefeitura Municipal de Pirapora. 

Palavras do Deputado Francisco Tenório 
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Sr. Coordenador deste debate, demais pessoas presentes, sou 

representante de Alagoas e, mesmo sabendo do adiantado da hora, aceitei 
falar nesses 5 minutos não sobre as questões técnicas do São Francisco, 
mas sobre a organização política e o que devemos fazer para conseguir a 
revitalização do rio de imediato e, até, para evitar a transposição neste 
momento. Não sou técnico, sou político, e falarei politicamente. 

A 20 ou 30km da margem do São Francisco, há cidades, em Alagoas, que 
não têm abastecimento do rio, a não ser por carro-pipa. À margem do rio, do 
alto, vendo a água passando embaixo, temos povoados que não têm 
abastecimento. E por que, de bom grado, vamos pagar para ver essa água 
ser transportada para abastecimento em Fortaleza, a mais de 1. OOOkm de 
distância? São dados políticos do fato, destacando, apenas, o aspecto de se 
descobrir um santo em Alagoas para cobrir outro em Fortaleza. 

A última hidrelétrica do São Francisco ê Xingó. Quando construída, foi dada 
a garantia de uma vazão "x" mínima, e hoje ela opera, em média, com 50% 
do mínimo garantido. Vejam quanto caiu a vazão do São Francisco nesses 
últimos anos, da construção do Xingó atê hoje. 

A mais de 30km da foz do São Francisco, já se tem o que chamamos de 
cunha salina, numa demonstração clara de que o rio já não tem força para 
chegar até o mar, por falta de volume de águas. É o mar que adentra o rio. 

Devem-se, ainda, levar em consideração as questões econômicas. Se a 
água ê muita para o consumo humano - o que está previsto na transposição -
e é pouca para irrigação, e o preço dessa água que vai para irrigar no Rio 
Grande do Norte, na Paraíba ou no Ceará? Se o Governo Federal quer 
produzir alimento irrigado, que produza ás margens do São Francisco, 
porque sai por um preço bem mais barato, digno, até, de concorrência 
internacional, o que não acontecerá nunca com essa água transferida para 
irrigar o Rio Grande do Norte, a Paraíba ou Fortaleza. 

Analisamos as questões básicas, deixando as questões mais técnicas - de 
engenharia e do projeto de execução - para os técnicos. Em Alagoas, 
solicitamos ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura que solicite e 
avoque essa discussão com o Conselho Federal de Engenharia para a 
execução básica desse projeto, que tem uma extensão de quase 1.000km e 
altitude da água superior a 300km em determinados pontos. 

Vejamos, então, a posição de Alagoas, que não é só contra a transposição 
das águas, sem que se revitalize primeiro o São Francisco. A posição de 
Alagoas, por meio da sua Assembléia Legislativa, é de não permitir a 
execução desses projetos por vias legais e, até, pela força da mobilização da 
população. 

Também não é diferente a situação em Sergipe. Tivemos três assembléias 
conjuntas. 
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A Assembléia de Sergipe tem posição idêntica. Os sergipanos deverão 

defender a nossa posição. 
O projeto faz estudo de impacto ambiental de Cabrobó a Fortaleza, mas 

não conseguimos estudar de Cabrobó à foz do rio, como se nada fosse 
acontecer ali. 

Deixamos clara a posição de Alagoas diante do projeto de transposição. 
Quero agradecer a presença de todos e a paciência de me ouvirem. 

Já ouvi, em outra oportunidade, o representante do Ministério da 
Integração, e as explicações são as mesmas. De certa feita, desculpem-me 
dizer assim, o representante do Ministério confundiu, talvez não tenha 
aceitado as minhas considerações. Não era debate do projeto, era um debate 
de convencimento. Nesse momento, acreditei que o Ministério queria 
convencer que tinha de fazer a transposição, e não debater o projeto. 
Obrigado. 

Palavras do Deputado Nicodemos Falcão 
Sr. Presidente, senhores membros da Mesa, minhas senhoras e meus 

senhores, o Estado de Sergipe saiu na frente com relação á discussão da 
transposição. No inicio, era o ex-Governador João Alves Filho e a Senadora 
Maria do Canmo que saiam de reunião em reunião, de assembléia a 
assembléia, discutindo o projeto que surgiu no Ministério da Integração 
Nacional. A partir dali, sentimos que deveríamos ter uma discussão mais 
ampla. O Ministério da Integração, em vez de partir de uma discussão da 
base, impôs, de cima para baixo, um projeto sem discussão alguma. Por 
meio de um requerimento nosso na Assembléia, fizemos a primeira reunião 
das bancadas, a bancada estadual e a federal de nosso Estado, na 
Assembléia Legislativa. Depois dessa reunião, decidimos discutir mais 
profundamente o projeto. Chegamos a algumas conclusões. 

Ao analisanmos o ElA-RIMA, verificamos que aquilo é nada mais, nada 
menos do que coisa feita num escritório fechado. Todos conhecemos e 
sabemos que os rios começam a morrer pela foz. Todos aqueles que 
estudaram um pouco mais profundamente o assunto sabem que os rios 
começam a morrer pela foz. E é o que está acontecendo com o São 
Francisco. Está morrendo na foz. Estamos pescando peixes de água salgada 
em Neópolis. Já próximo a Penedo, a cidade de Piassabuçu está bebendo 
água salobra. O que é isso? É aquela cunha salina da qual falou o Deputado 
Tenório, que penetra no rio São Francisco, matando-o. O rio já não tem força 
já não tem enchentes. Morreram as lagoas, fontes de fartura dos nossos 
barranqueiros do São Francisco. Havia fartura com a plantação do arroz, com 
o peixe, havia ambiente apropriado para procriação, etc. 

Por que Sergipe tem tido esse posicionamento? Se prosseguinmos com 
esse projeto como está, Sergipe e Alagoas serão, sem sombra de dúvida, o 
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México de amanhã, com os diversos projetos realizados com o rio 
Colorado. O que aconteceu com o México? Salinização, tudo que não presta. 
Aquilo que veio para os Estados Unidos como boa coisa, deixou no México o 
que não prestava. 

Nós, primeiramente, não queremos negar um copo de água aos irmãos 
sertanejos do Ceará Foi provado pelo Dr. Teodomiro que não necessitam 
dessa água para beber. Disse isso claramente, há poucos instantes. E é um 
homem que respeito por ser grande estudioso da bacia do São Francisco, 
desse assunto. Não queremos negar água para eles, se necessário for. 
Agora, dar água para irrigação de terras que se situam a 600km do rio São 
Francisco, havendo milhões de hectares ao lado desse rio sem serem 
irrigados, não. Isso é uma aberração. Quanto vai custar um melão produzido 
com uma irrigação de 600km? Alguém já fez esse cálculo, por acaso? Temos 
milhões de hectares ao lado do rio necessitando de irrigação. 

Queremos que o rio seja revitalizado. Revitalização com plantio de 
árvores? Sim. Com tratamento de esgoto? Sim. 

Mas a revitalização para o rio São Francisco significa colocar, no mínimo, 
mais 1.000m'/s de água. Para isso, é necessário buscar água onde existe. 
Alguns dizem que, se vier do Tocantins, é uma solução. Os técnicos dirão se 
é essa ou outra solução. Precisamos de mais água no ·no São Francisco, 
porque no baixo São Francisco, quando foram buscar recursos internacionais 
para construir essas barragens, se comprometeram a uma vazão de 
2.060m'/s. Sabem quanto estamos recebendo de Xingó? As maiores vazões 
variam de 700m3 a 1.300m'. Aquilo que se diz representar de 2% a 3% do 
que é derramado no oceano para nós representa 22%. É bastante 
significativo para que venhamos a rejeitar tal projeto imposto, como se 
encontra, de cima para baixo. Obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Informamos ao Plenário que os participantes poderão 

formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas 
por escrito ou oralmente mediante inscrição prévia. Para que possamos 
agilizar o debate, solicitamos que os participantes que fizerem uso do 
microfone se identifiquem, sejam objetivos e sucintos e dispensem a 
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 2 minutos 
para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as 
respostas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Por uma questão de ordem, o Dr. Rômulo Macedo já tem 

respostas para as perguntas do José Theodomiro. Vamos lhe conceder a 
palavra acrescentando a pergunta de Edésio Teixeira de Carvalho: 
"Implantada a transposição, que literalmente é mutilação territorial da bacia 

~----------------------------~_j 
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cedente, qual seria a posição do Brasil diante de eventuais transposições 
de formadores do Amazonas para a vertente do Pacífico?". 

O Sr. Rômulo de Macedo Vieira - Gostaria de responder aos 
questionamentos feitos pelos componentes da Mesa e sugerir ao Presidente 
da Assembléia em Minas que, quando fizer um debate dessa natureza traga 
também parlamentares dos Estados de Pernambuco, da Paraíba, do Rio 
Grande do Norte e do Ceará, para que não seja massacrado pelos meus 
conterrãneos dos outros Estados. Só há gente com posição contrária aqui. 
Estou levando "paulada" o tempo todo. 

Vou responder às questões do amigo José Theodomiro, que tem um 
discurso muito bonito, engraçado e que faz as pessoas rirem. Fico muito 
ruborizado quando vejo o Dr. Theodomiro falando das coisas do semi-árido 
do São Francisco, que conhece melhor que ninguém. Sei que sabe que sei 
que é favorável à transposição, porque numa conversa informal que tivemos 
defendeu a transposição. Como outros colegas da Bahia, o Dr. Theodomiro 
recebeu a encomenda e tem que dar conta. Aceito muito bem esse 
questionamento. Mas prefiro responder ao Dr. Theodomiro que primeiro disse 
que o projeto estaria inconcluso, porque não se teriam feito os projetos de 
aproveitamento das águas da transposição. A transposição é um projeto 
estruturante. É como uma linha de alimentação de energia ou, por exemplo, 
um gasoduto, como o Brasil-Bolívia. o qual vai ofertar água para diversos 
usos de uma região. E os projetos decorrentes da transposição só poderão 
ser feitos desde que a transposição exista. Então, não nos cabe fazer a 
transposição. 

Trata-se de um projeto estruturante que vai ofertar mais água e possibilitar 
uso maior da água já existente no território do Nordeste setentrional. Caberá 
aos Estados fazerem essa distribuição territorial mediante os seus planos 
estaduais de recursos hídricos que estão previstos no projeto, nos muitos 
cenários de demandas de água que fizemos no projeto. O projeto é muito 
grande e complexo, mas digo, com toda a certeza, com a experiência de 30 
anos de engenharia e consultoria no Brasil, que nenhum outro estudo foi tão 
completo como o da transposição do rio São Francisco. Vou dizer por quê. 

Depois fala da questão da operacionalidade. Vem com a história engraçada 
de como o sujeito vai ver a água passar no canal. Está claro no projeto de 
transposição que está previsto também o que se chama de uso difuso. Está 
previsto tomadas do canal para atender às demandas levantadas em todo o 
trecho de adução do canal de transposição. 

Com relação aos impactos ambientais, no ElA-RIMA há um "buraco negro": 
nesses estudos não foi considerada a bacia do São Francisco. Depois isso foi 
repetido pelo Deputado Tenório. Isso não é absolutamente verdade. É 
preciso ler o projeto, porque no ElA e no Rima há cerca de 200 páginas 
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tratando da questão do São Francisco. Digo ainda que foi o primeiro 
!Jrojeto de captação de água no São Francisco que fez o estudo da bacia e a 
considerou no todo no primeiro projeto. 

Digo que, dos grandes usuários de água do São Francisco- a transposição 
é o menor deles -, por exemplo, só na Bahia há quatro projetos de irrigação 
muito importantes. 

Nunca fizeram um estudo de impacto na bacia do São Francisco. Por 
exemplo, Puiú e bacia do lrecê, que são projetos altamente impactantes em 
Minas Gerais, não foram considerados. Não vieram aqui fazer audiência 
pública para ouvir os mineiros como fizemos. E esses projetos são quatro 
vezes mais impactantes em Minas Gerais do que a transposição. O impacto 
da transROSição em Minas é zero, e ainda temos de assumir o compromisso 
de 1 00m3/s só nesses dois projetos na Bahia, fora os outros que vêm por aí. 
Por que isso acontece? Porque, como o projeto de transposição do São 
Francisco, que está a jusante de Sobradinho, Minas Gerais já contribui com o 
projeto de transposição na geração de cheias em seus territórios, que são 
contidas pelo reservatório de Sobradinho. A água já está em Sobradinho, não 
tem como ela voltar para Minas Gerais, não tem como Minas Gerais 
aproveitar essa água durante o processo de enchentes que ocorre na região. 
Minas tenta garantir, nas vazões mínimas do rio São Francisco, os 100m3 da 
Bahia. E a Bahia veio aqui consultar os senhores? Esse discurso de que na 
transposição só se considerou Cabrobó a Fortaleza não é verdade. A 
transposição foi o único projeto que considerou todas as bacias do São · 
Francisco. Se acham que os estudos são insuficientes, que podem melhorar, 
que podem ser complementados, as audiências públicas existem para isso, 
ou seja, para que as pessoas, democraticamente, dentro de um processo 
previsto na legislação brasileira, apresentam essas questões. Agora, 
impediram-nos de fazer as audiências da Bahia a Sergipe. Aqui, em Minas, 
da mesma forma. A oportunidade que tínhamos de apresentar essas 
questões democraticamente nos foi tirada. 

Disseram que não consideramos água subterrânea. Posso garantir que 
disponibilizamos 162 cópias completas do projeto de transposição do São 
Francisco para as Assembléias Legislativas, para as universidades, para as 
Secretarias de Recursos Hídricos e para as Secretarias de Meio Ambiente de 
todo o Nordeste brasileiro e de Minas Gerais. Todas as Lideranças da 
Cãmara dos Deputados e do Senado receberam o projeto da transposição 
completo. Foi feito um estudo completo de água subterrãnea no Nordeste 
brasileiro pelos melhores especialistas do Estado. 

Sou norte-rio-grandense e estou morrendo de vergonha de a universidade 
do meu Estado ter produzido um relatório de tão má qualidade. Outra coisa: 
não é da universidade, são de dois engenheiros, dois professores de lá, o 
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que é muito diferente. O projeto entra no Seridó. A região que o senhor 
falou é o Seridó. 

Estranhei muito a participação do Dr. Sérgio, técnico renomado, por quem 
tenho o maior respeito. O senhor disse que era contra qualquer tipo de 
transposição, principalmente contra essa, porque apresenta riscos tendo em 
vista a situação de escassez e de desperdício. Ora, mas a transposição é 
para isso mesmo, é para resolver a situação de escassez e de desperdício. 
Ao mesmo tempo que defende a não-realização da transposição, o Dr. Sérgio 
também disse que não devia se construir reservatório em regiões do semi-
árido. Ora, se não for com reservatórios, tem que ser com a transposição. 
Como as pessoas vão viver numa região semi-árida sem se fazer 
reservatório? A única solução para as regiões semi-áridas, que não possuem 
rios perenes e têm períodos prolongados de seca, é a construção de 
reservatórios. Não existe outra solução. 

O Dr. Sérgio fala em 129m3/s. Não entendi, já que isso se refere á 
capacidade de condução de água dos canais. Não ê a vazão que vai ser 
aduzida porque o sistema é intermitente. Só se vai bombear água do São 
Francisco quando ele ofertar condições para tanto. Está muito claro no 
relatório que a vazão média anual, depois de 25 anos, quando o projeto 
entrar em ação, é de 64m3/5; 129m3 é a capacidade de condução. Como ela 
é intermitente, tem de haver uma capacidade de condução maior do que a 
média, isso é evidente. 

Depois, o Dr. Sérgio fala de uma perda de 14m3/s. Não sei de onde tirou 
esse número. Provavelmente, deve ter sido no relatório encomendado pelo 
Governo da Bahia á FUNDESPA. Foi um erro da FUNDESPA, que confundiu 
perda no sistema com utilização de água na bacia, o que é totalmente 
diferente. A perda não é de 14m3

. A perda no sistema, na condução, está 
muito bem calculada em um dos relatórios de inserção regional, que trata 
especificamente da questão da perda, que dá 2m3/s. 

Concordo com o Dr. Sérgio. A transposição não tem nada que ver com a 
revitalização, mesmo porque a transposição não existe. Estamos falando em 
revitalização devido ao processo de degradação que o rio São Francisco vem 
sofrendo ao longo dos anos. A transposição não agravará a degradação. Não 
deveria haver vinculação, porque a revitalização é e continuará sendo 
necessária, independentemente da transposição. Se esta não fior feita a 
revitalização continuará necessária. Nos países em que a transposição fioi 
feita, houve compensações ecológicas ao rio. Está previsto na legislação 
brasileira que, quando se faz um licenciamento ambiental em determinada 
obra, existe a obrigatoriedade de se destinar parte dos recursos ao órgão 
ambiental, que fará compensações em outra região, que, ás vezes, nada tem 
que ver com o local da obra. 
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O gancho que os Estados componentes da bacia têm para fazer a 

revitalização do rio é a transposição, que foi a responsável pela catalisação 
deste debate sobre a revitalização. Não se falava tanto em revitalização 
como hoje. Não se exigia isso tanto do Governo Federal como hoje. A 
transposição catalisou isso. Não vejo nenhum problema na concessão de 
uma licença ambiental condicionando a implantação da transposição à 
revitalização do rio, como compensação ecológica. É preciso entender que a 
transposição é mais um usuário da água do rio São Francisco como centenas 
de outros, que, muitas vezes, podem ser mais impactantes do que a 
transposição. Fica a impressão de que os Estados da Paraiba, do Rio 
Grande do Norte, de Pernambuco e do Ceará constituem outro pais, que 
deve ser tratado de forma diferente. 

Esclareço ao Deputado Francisco Tenório que o projeto de transposição 
não é um projeto de irrigação, mas o somatório das águas, ou seja, as águas 
disponíveis na região e as sinérgicas, que serão geradas. Existe um estudo, 
à disposição de quem quiser, mostrando que existe uma sinergia de 30m3/s. 
Se a transposição não for feita o Nordeste setentrional perderá para sempre 
30m3/s. O somatório desses 30m3/s - da sinergia, que se perde hoje, mas 
deixará de ser perdida - com a água existente e com a água bombeada dará 
o total de 70% para a irrigação e 30% para o consumo urbano. Por que levar 
a água para lá, e não fazer a irrigação no São Francisco, conforme a 
indagação do Deputado Francisco Tenório? Devemos fazer as duas coisas, 
porque, em determinadas situações, para determinados produtos, fica mais 
barato levar a água e produzir no Rio Grande do Norte e no Ceará. É mais 
vantajoso para o vale do São Francisco que isso seja feito lá do que 
transportar o produto para ser exportado pelo porto. Isso está demonstrado 
no estudo econômico. É mais barato produzir um melão no Rio Grande do 
Norte, utilizando a água que custa R$0,02, e exportá-lo pelo porto de 
Fortaleza do que produzir esse mesmo melão em Petrolina ou em Propriá e 
transportá-lo para o porto de Fortaleza, a fim de ser exportado. O melão e a 
banana, culturas que se dão muito bem naquela região, são viabilizadoras do 
transporte marítimo. Não se pode pegar a uva de Propriá, de excelente 
qualidade, ou o peixe, um dos grandes filões do baixo São Francisco, e 
colocá-los em um navio, porque ninguém compra um navio de uvas, mas 
compra um navio de bananas. Assim, a banana produzida no Rio Grande do 
Norte e no Ceará viabilizará a uva produzida no vale do São Francisco. É 
muito mais barato levar a água e produzir determinadas culturas no Rio 
Grande do Norte e no Ceará do que levar o produto para exportar. Isso está 
muito claro no estudo de viabilidade econômica. 

Tanto V. Exa. quanto o Deputado Nicodemos Falcão colocaram a questão 
dos impactos no baixo São Francisco gerados pelo sistema CHESF. 

~------------------------------------J 
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Concordamos com tudo isso. Mas não podemos concordar com a questão 
da lingua salina, porque há um equivoco muito grande. O problema é que a 
lingua salina já não penetra, como antes. Já não existem vazões de estiagem 
de 500m3

, como no passado. Agora, as vazões minimas das usinas são de 
1.000m'- O mar está penetrando menos. Esse é um problema ecológico, que 
deve ser resolvido pela operação de Xingá. Estava projetado para ser 
resolvido com a construção da Barragem Pão de Açúcar. A transposição não 
agravará em nada a situação do baixo São Francisco, porque a variação de 
vazão que se dá em 150% ou 200% ao dia é decorrente da operação de 
Xingá. Hoje há variação de 200%. Nunca soube que essa situação foi 
reclamada. 

O rio São Francisco vai precisar de água. Por favor, não dêem um tiro no 
pé. O rio São Francisco, a montante do Sobradinho, vai precisar de água, 
como o Tocantins e outras bacias adjacentes. Na Bahia, a região de 
Barreiras é a maior fronteira agrícola do Pais. Já está faltando água na 
região, e não se pode tirar água do São Francisco, porque matará o rio e a 
sua navegabilidade. 

Por incrível que pareça, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba podem tirar 
60m3 de água do São Francisco, que não fará diferença alguma. Se a Bahia 
tirar, fará diferença. Minas pode fazer barramentos e aproveitar a água. O 
São Francisco precisará de transposição. 

No futuro, poderia haver eventuais transposiçães deforrnadoras do 
Amazonas para a vertente do Pacífico? Isso nunca foi ventilado. Mas será 
necessário fazer um programa de interligações no Brasil. O Deputado Clóvis 
diz que lá mora 5% da população que tem 70% da água do País, enquanto o 
Nordeste tem 30% da população com 3% da água. Será necessário um 
projeto grande e estruturador para interligação de bacias no Brasil. O mais 
importante e mais barato deles é o do São Francisco. Ser contra o projeto do 
São Francisco é puxar o Brasil para baixo. Será preciso fazer grandes 
transposições, essa tem de ser a primeira. 

O Sr. Aldair Santos Júnior - Cumprimento a Mesa, por meio do Deputado 
Wanderley Ávila, embora me fosse facultado não fazê-lo, mas ninguém 
melhor que V.Exa., natural de Pirapora, ex-Prefeito daquela cidade, portanto 
profundo conhecedor do São Francisco, para estar conduzindo os debates. 

Peço permissão para estender o meu questionamento ao Dr. Rõmulo, 
tendo em vista a exposição que acaba de fazer. Mencionou que não existe 
alternativa viável á questão da transposição ou da açudagem. Estava 
analisando recentemente, no "site" da ABES - entidade de cuja revitalização, 
no nível estadual, tive o privilégio de participar, em 1987, como conselheiro-, 
um documento intitulado "Uma Política de Combate á Seca para o Nordeste 
Brasileiro". É composto pelas partes 1 e 2, foi elaborado pelo Dr. Teófilo 
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semi-árido nordestino não é esse trechinho de semi-árido setentrional do 
Dr. Rõmulo. É o semi-árido da área mineira da SUDENE; o semi-árido da 
Bahia, que são 52% do semi-árido nordestino; o semi-árido do Sergipe, de 
Alagoas, de Pernambuco. Eu disse a ele: "Você é cabeça-dura e nunca 
aceitou alternativas. Sempre procurou empurrar goela abaixo esse seu 
projeto". Disse-lhe tudo exatamente por isso. Ele não aceita alternativa. Só 
presta o projeto dele. Não tem abertura para discutir conosco uma alternativa. 

Então, dizem que o São Francisco precisa ser realimentado. Quanto a isso. 
não existem dúvidas. Em algum tempo, o mundo inteiro terá que fazer 
transporte de água à distância, por interligação de bacias, ou por transporte 
por meio de grandes equipamentos e bombonas do tamanho de um 
transatlântico. para carregar água. Isso será preciso. A humanidade vai 
precisar de água doce. Agora, esse projetinho do Dr. Rõmulo ... 

O Sr. Presidente - Nós vamos ter as considerações finais de cada um. É 
uma pena coordenar os trabalhos. Como bem disse o Dr. Aldair, ficaríamos o 
dia inteiro para tratar do assunto das transposições. É com pesar que 
deixamos de contar nossa vivência de menino em Várzea da Palma. De cima 
da ponte, podíamos contar várias espécies de peixes. Ficávamos apostando 
quem enxergava o surubim maior, no rio das Velhas. Hoje, o que vemos é 
uma água verde na minha Pirapora, na do Tilden e na de todos nós. 

O Deputado Marco Régis - Minha fala é rápida, Presidente. Apenas 
gostaria, mais uma vez, de saudar o Dr. Rõmulo, porque estou com ele. pela 
terceira vez. em Minas Gerais. Na segunda vez, não foi bem-sucedido. Na 
primeira, passei um exemplar do nosso relatório a ele e aos Deputados do 
Nordeste, exceto ao colega de Sergipe. Por meio de requerimento de nossa 
autoria, constituímos uma comissão especial que tratou da transposição do 
São Francisco. Isso se deu em abril do ano passado, há mais de um ano. Em 
agosto, tínhamos o relatório pronto; estivemos com dez Deputados Federais 
na nascente do São Francisco, cinco do Nordeste - entre eles, Marcondes 
Gadelha, Eduardo Henrique Alves, Régis Cavalcanti, da Bahia, mais dois do 
Nordeste - e cinco Deputados mineiros do grupo de trabalho da Câmara 
Federal. O que criticamos nesse relatório foi o açodamento com que o 
Governo tratou o problema. Questionamos se há interesse eleitoreiro dos 
futuros candidatos a Governadores do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 
Esse é o questionamento que fazemos, em contraposição aos problemas 
relatados por eles, como, por exemplo, a cunha salina que invade a foz do rio 
São Francisco. 

Gostaria de parabenizá-lo pela presença democrática em Minas Gerais, 
porque, na segunda, houve o impedimento da reunião no CREA. Houve esse 
impedimento, mas os participantes tinham razão, porque a realização 
daquela audiência pública, no Ministério do Meio Ambiente, seria a 
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O Deputado Federal Tilden Santiago - Dr. Rômulo e Dr. Theodomiro, está 
evidente a viabilidade ecológica e econômica do projeto? É um projeto de tal 
monta, que não pode ser feito de qualquer jeito, para se ver, depois, o que 
dá Visitamos a transposição do Colorado, junto ·com o Ministro, e vimos o 
que significa uma obra dessa natureza. Então, a primeira questão refere-se à 
viabilidade econômica e ecológica desse projeto. 

A segunda é sobre quem serão os beneficiados. É para irrigar fazendas de 
políticos corruptos da burguesia? Esse projeto parece-nos que vai salvar a 
miséria, os pobres do Nordeste. Na década de 70, vivi a seca no Nordeste, 
no Rio Grande do Norte e na Paraíba, sobretudo, no Rio Grande do Norte, 
em Marisal e Martins. Também vi o que é a seca para os mais pobres. Esse 
projeto visa resolver problemas dos fazendeiros, que vão ter grandes 
irrigações, ou vai resolver o problema da pobreza do Nordeste? 

Na terceira questão, relembro o saudoso Celso Furtado. Esse projeto, 
apresentado como uma panacéia, como única solução, dá a entender que a 
culpa dos problemas é da natureza. Acho que podemos inundar o Nordeste 
de água, mas, se não houver transformação das estruturas políticas, não 
haverá solução para o problema. Se isso não acontecer, o Nordeste 
continuará a ser o mesmo. Essa ilusão que nos é colocada hoje, de que esse 
projeto vai solucionar o problema da pobreza durante a seca, não terá 
solução. O que está em questão, nesse projeto, é a própria viabilidade dos 
homens públicos, sobretudo dos nordestinos. 

A Sra. Maria do Carmo Utsch Moreira Rodrigues Nunes - Sou da nascente 
do rio São Francisco, e não é só na foz que está morrendo, mas também na 
nascente. Já tivemos a oportunidade de conhecer o ElA-RIMA, é muito 
extenso, mas deu para perceber que não vai resolver o problema da seca do 
Nordeste. O Nordeste tem água sobrando. Seu problema não é falta de água, 
mas de distribuição dela. 

Pairam várias dúvidas sobre o projeto. No meu entender, sou socióloga, é 
altamente concentrador de renda e vai aprofundar as desigualdades sociais. 
A pergunta que estou dirigindo ao Dr. Rômulo é para saber qual a razão de 
esse projeto, sobre o qual pairam tantas dúvidas, estar sendo feito com tanto 
açodamento. Os municípios estão questionando porque não estão sendo 
ouvidos, pois têm questões a levantar, têm pedidos de medidas mitigadoras e 
compensatórias, se a transposição vier a ser feita. Existe um conflito de uso. 

Achamos que o Ministério não pode decidir sozinho, sem consultar os 
Estados, os municípios e as demais partes envolvidas, sobre como será o 
uso da água, porque os municípios podem achar que estão previstos 70% 
para a irrigação - e, realmente, estão, porque vi o projeto - e 30% para o 
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Benedito Otoni Filho, professor adjunto do Departamento de Hidráulica e 
Saneamento da UFRS, conseqüentemente não integra o corpo técnico da 
Universidade Federal da Paraíba, como questionou sobre a documentação 
apresentada na audiência pública de transposição do São Francisco. 

Esse documento contempla, na parte 1, açudagem "versus" a utilização das 
águas subterrâneas. Questiona a açudagem intensiva, que é a grande perda 
por evaporação. Talvez nisso tenha se embazado o nosso colega Dr. Sérgio 
Menin, que, com clareza e brilhantismo, ponderou a respeito do impacto da 
evaporação relacionada à açudagem. 

O processo de transposição da bacia do São Francisco, segundo o Dr. 
Theodomiro, consiste em uma adutora levando água do São Francisco para 
grandes açudes, nos quais ocorre evaporação muito intensa. 

Estou com o documento e os dados disponíveis do reservatório de 
Sobradinho sobre a evaporação. O documento contempla uma política 
estadual, municipal e federal para efetivamente aumentar e ampliar a oferta 
hídrica no vale do São Francisco, particularmente em relação ao Nordeste, à 
região do semi-árido que envolve outras bacias hidrográficas que não a do 
São Francisco. 

Mas engloba como ações municipais a abertura sistemática de poços 
municipais, coordenada por equipes de profissionais de hidrologia, destinada 
a abastecimento e irrigação. Contempla, também, no item denominado 
Exploração das Calhas Pluviais, a abertura manual de poços rasos, com 
profundidade de até 15m, escavados a mão, ao lado de cursos de água 
sobre sedimentos permeáveis, com espessuras saturadas de 
aproximadamente 3m a 4m. 

Contempla, também, a colheita de água pluvial rural - isso, segundo o Dr. 
Theodomiro, foi questionado no ElA-RIMA- particularmente destinada a essa 
população, nos locais onde inexisterem .os recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos. 

Em âmbito estadual, preconiza para os Estados que integram a bacia do 
São Francisco outras três vertentes, que são o desenvolvimento dos vales do 
São Francisco e do Parnaíba, o desenvolvimento dos grandes vales fluviais e 
o desenvolvimento dos aqüíferos subterrâneos. Foi mencionado que 
inexistem, embora tenha contraposto em seu parecer, nesta tribuna. 

Efetivamente, parece que houve uma distorção no pronunciamento e no 
entendimento do Dr. Theodomiro, com relação àquilo que existe e que está 
integrado no ElA-RIMA. Friso que não conheço o CD-room, mas já o tenho 
para efetivamente me inteirar, com mais clareza e persistência, desse 
detalhe. 

No âmbito do desenvolvimento dos arquivos subterrâneos, ele enfoca a 
exploração correta muito ponderadamente e a extração ordenada, de modo a 
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impedir a interposição de um poço com outro. É isso que se vê muito em 
Minas Gerais como uma política de combate às secas. É a equivocada 
perfuração em quantidade de poços tubulares profundos, particularmente no 
semi-árido e no Jequitinhonha, sem um estudo hidrogeológico anterior, 
correto e competente, que definiria adequadamente a locação desses poços 
tubulares profundos. Minas Gerais pauta-se pelo debate e pelo 
esclarecimento dos grandes temas nacionais, e a Assembléia Legislativa está 
de parabéns por colocar-se ao lado dos cidadãos mineiros e brasileiros, 
debatendo esse grande tema. Acredito que mais e mais horas deveriam ser 
destinadas a esse assunto, porque não se esgota em um único dia. 

Ao final da discussão, gostaria de ouvir das duas autoridades e de todas as 
outras que nos antecederam nesses debates a sua opinião a esse respeito. 
Não seria uma alternativa até geradora de postos de trabalho, efetivamente 
gerenciada, que resultaria em um âmbito mais eficaz, enquanto não se 
processa, se é que se processará, essa transposição? 

Agradeço a atenção que deram a este engenheiro que lhes fala e 
cumprimenta, mais uma vez, a Assembléia e a platéia pela paciência em 
ouvi-lo. Muito obrigado. 

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Desde que comecei a debater o projeto 
do Dr. Rõmulo, em 1995, ele melhorou muito na forma de torcer as coisas 
para aquilo que quer. Na verdade, eu não disse que não foi considerada a 
água subterrânea. Disse que ela foi desprezada. Estudaram e disseram: "Não 
resolve". Retratamento de água: "Não resolve". Dessalinização da água do 
mar: "Não resolve". Foram eliminando. 

Quando o clima é de semideserto, temos é que somar tudo. O DNOCS tem 
um estudo mostrando que 80% dos furos que existem ali foram positivos no 
cristalino, com 6.000 litros por hora. Isso, para a população difusa da 
caatinga, tem importância. A coleta de água de plúvio no telhado também tem 
importância, tanto que se percorre todo o semi-árido nordestino ... O Dr. 
Rõmulo foi Secretário de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte e nunca 
teve a capacidade de lembrar a seus conterrâneos que aquela água era 
importante para ajudar a manutenção das populações. Então, o que é que 
vamos fazer? Ele aprendeu muito essa catilinária sibilina desde o primeiro 
encontro até hoje. Este é um aspecto. 

O que defendemos é exatamente isso. Em um clima de semideserto, temos 
que fazer tudo. Quando ele diz que sou favorável á transposição, está certo. 
Sem dúvida nenhuma, encaminhei uma correspondência ao Ministro, 
dizendo: "Excelência, com o crescimento da população do Nordeste, é 
preciso evitar uma diáspora cabocla". Essa população pode sentir falta de 
água ali, depois de algum tempo, e descer para cá. Então, se tivermos que 
levar água para o semi-árido, deve ser água em abundância, suficiente. O 
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abastecimento da cidade, incluindo-se, nesses 30%, o consumo industrial. 
Em Campina Grande, Paraíba, está prevista até uma fábrica de cerveja. 
Então, não é nada para matar a sede nordestina, mas, de nossa parte, tudo 
faremos para não deixar faltar um copo d'água aos simpáticos nordestinos. 

Por que o açodamento do projeto? Vamos ter a oportunidade de, 
administrativamente, pedir a deliberação dos municípios. 

O Sr. Rômulo de Macedo Vieira - O Deputado Tilden Santiago perguntou 
sobre a viabilidade econômica e ambiental do projeto. Está clara no estudo 
do ElA-RIMA. Os impactos positivos são bem superiores aos negativos, já 
que são perenes, ao passo que os negativos são inerentes ao período de 
construção da obra. Do ponto de vista ambiental, o projeto é viável. 

O estudo mostrou, também, alta viabilidade econômica. O projeto está 
disponível para os interessados, com a liderança do PT. Qualquer pessoa, 
não apenas os parlamentares, pode consultá-lo. 

O mais importante, no entanto, não é a viabilidade econômica. Um projeto 
estruturado, estratégico para o desenvolvimento regional e nacional dispensa 
a avaliação econômica clássica. O que importa é sua sustentabilidade 
financeira. Ai, sim, se não houver a garantia da sustentabilidade financeira de 
um projeto pelos seus usuários, que são os Estados, quem ficará contra sou 
eu. 

Estamos conscientizando os Estados sobre a responsabilidade de garantir 
a sustentabilidade financeira do projeto. É bom, no entanto, atentar para o 
fato de que o projeto não é uma panacéia, não vai resolver todos os 
problemas do Nordeste. 

Para quem vai a água? Para quem o Comitê das Bacias do Nordeste 
decidir. A água será destinada democraticamente, a diversos usuários, como 
já acontece. Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia são os Estados 
que fazem a melhor gestão de recursos hídricos no Pais. 

Determinado ar;ude do Rio Grande do Norte, por exemplo, tem 92 
associações de usuários de água funcionando plenamente. Quando termina 
o período de chuvas, a associação de cada corpo de água é comunicada 
pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado sobre o uso prioritário 
previsto em lei, quantos metros cúbicos há e quantos restam. A associação 
decide o que será feito com a água. Sua composição inclui representantes de 
pescadores, vazanteiros, irrigantes e outros, e eles é que dizem, num 
processo democrático, para onde vai a água. Na minha opinião, ela deveria, 
preferencialmente, ir lavar os pés dos pobres. 

Não culpo o clima do Nordeste. Não nego que seja adverso, mas temos de 
enfrentá-lo com obras estruturantes, como esta. 

É a oitava vez que venho a Minas Gerais, e, em todas elas, a Dona Maria 
do Carmo está presente, marcando-me mais do que beque de roça, como diz 
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meu pessoal. Agora vem dizer que tem água sobrando no Nordeste. Se 
tem, Dona Maria do Carmo, não sei onde está. 

Diz, ainda, que o projeto vai ser concentrador de renda e provocar 
desigualdades sociais. Há de convir comigo que a escassez de água sempre 
foi usada pela elite nordestina para subjugar o povo pobre, usando carros-
pipa para angariar votos. Pode acreditar que a única maneira de aumentar a 
oferta hídrica no Nordeste é descentralizar o poder e proporcionar melhor 
distribuição de renda. 

Há 150 anos, discute-se a transposição do São Francisco. Mais perto de 
nós, a discussão voltou à tona em 1980, com Mário Andreazza. Inúmeros 
debates travaram-se a esse respeito, e uma série de modificações foram 
feitas. 

O Dr. Theodomiro diz que só aceito minha opinião. No comando desse 
projeto, já o mudei três vezes. Como ê que só aceito minha opinião? Passou 
de 300m3/s para quarenta e poucos metros cúbicos por segundo. Estamos, 
todo o tempo, tentando otimizá-lo. Tenho de reconhecer a grande 
contribuição que ele e outros técnicos deram ao projeto. Chegamos, agora, 
ao projeto ideal. 

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Os temores do Deputado Tilden 
Santiago são prevalentes. Não temos segurança de que as coisas vão 
funcionar bonitinho como o Dr. Rômulo quer. Sabemos que, por trás disso, 
existem coisas atávicas, do tempo da colonização, que os nordestinos 
trouxeram de sua história, que dificultam esse tipo de operação no Nordeste. 
Isso é verdade. Se ele quiser fazer bonitinho do jeito que quer e que diz, ele 
terá grandes problemas com os caciques do Nordeste, sem dúvida. É preciso 
ter muito jogo de cintura para resolver essa ambiência, que é anacrônica, que 
está no nosso espírito, que está na nossa cultura nordestina. É o sistema 
semifeudal que foi implantado desde a colonização, e, até hoje, há uma 
subserviência muito grande da população carente em relação aos que 
mandam na política. Isso já melhorou muito, mas temos dificuldades em 
quebrar isso. 

Ele precisava ter alternativas. Como disse ao Ministro, o Nordeste precisa 
300m•is num bombeio de 18 horas/dia, de janeiro a dezembro, para jogar 
água suficiente lá para todo o semi-árido nordestino, o da Bahia, o de 
Sergipe, o de Alagoas. etc. Seria um plano de desenvolvimento sustentável 
do Nordeste, que seria colocar água, seria um plano atrelado a um programa 
de educação e de treinamento muito grande da população. A proposta não 
precisa se libertar dessa conivência com os coronéis, com esses tipos que 
mandam na nossa política no Nordeste. A única dificuldade que eles teriam, 
realmente, para fazer bonitinho como ele diz que será - não acredito -, será 
exatamente isso, esse jogo de cintura para contornar as desapropriações. 
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Esperamos que os especuladores não cheguem para comprar antes para 
ser indenizados, sabendo já o roteiro do passar da água. Enfim, é isso o que 
tememos. 

O Sr. Fernando Antônio Leite- Deputado, qual é a relação entre a indústria 
da miséria no Nordeste, a transposição do São Francisco e a fonte de 
corrupção? Qual é o elo entre esses três pilares? 

O Deputado Clóvis Ferraz - Acho que o Theodomiro já falou sobre o 
sistema arcaico no Nordeste, com o coronelismo. Recentemente, depois da 
criação da SUDENE, na década de 50, a seca transformou-se numa 
indústria. Como diz o Theodomiro, não temos de combater a seca; temos de 
aprender a conviver com ela. A seca é uma realidade. Só que foi 
transformada em uma realidade política do Nordeste, explorando a miséria 
através do carro-pipa, por exemplo, que é uma vertente das frentes de 
trabalho. 

Se computarmos todos os gastos com os sistemas paliativos, que não 
resolvem o problema, teríamos recurso suficiente para fazer o que 
defendemos desde 1995, um plano decenal de recursos hídricos, um plano 
de desenvolvimento sustentado para o desenvolvimento do Nordeste, 
baseado nas quatro dimensões: econômica, social, política e ambiental. Isso 
sim, seria correto. 

O Dr. Rômulo está sendo tachado de vendedor de ilusões, pois está 
vendendo um projeto que não é a realidade. A realidade nua e crua é que 
70% do uso da água é para irrigação, nesse projeto de transposição; 30% 
são para consumo humano. Ai teremos tarifas insuportáveis, porque 80% das 
receitas previstas derivam de 30% do volume de abastecimento para 
consumo humano e industrial. Como é que vai ficar essa tarifa para o 
consumidor? Quem vai pagar esse custo? Qual a viabilidade de 1 ha irrigado 
no Ceará, com água transposta por quase 2.000km, se computados os dutos, 
condutos forçados, canais, etc.? Essa água vai chegar a que preço? Desafio 
quem quer que seja a demonstrar a viabilidade econômica e financeira de 
uma irrigação com a água a esse custo, enquanto nas margens do São 
Francisco há 800.000ha já estudados com economicidade e viabilidade para 
irrigação. Esse é um dos grandes problemas. 

Outro problema é que o Dr. Rômulo não explicou em seu projeto quais são 
as variáveis não consideradas, como por exemplo as inversões para adução 
secundária e também para distribuição. O grande problema da água no 
Nordeste, hoje, principalmente no Ceará, é que tem quase 20 milhões e vai 
ficar com quase 20.000.000.000m3 acumulados. Se se utilizam somente 20% 
dessa água, não é por uma questão operacional dos açudes, não é para 
guardar água para o futuro, é porque não há adutora, não há distribuição. 
Num plano decenal, há que se considerar a distribuição da água. Já não é 

~------------------------------------J 
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uma linha d'água nem um canal que resolverá o problema de água no 
Nordeste. 

Quando o Dr. Rômulo diz que o projeto era de 300m3/s e passa agora para 
42m3/s, é mais uma incoerência, porque estaremos desperdiçando o dinheiro 
público para resolver problema de poucos. O projeto deveria ser de 300m3/s. 
Mas, antes de fazer um projeto de 300m3/s para resolver todo o problema de 
água do Nordeste, em todos os aspectos de consumo: humano, industrial e 
de irrigação, deve-se fazer a realimentação do rio São Francisco, através de 
uma transposição de bacias. Nesse ponto, concordamos. Acho que o resto é 
ilusão. Estão vendendo um peixe que não existe, que não vai resolver o 
problema da água do nordestino. Há outras formas de se fazer isso com o 
custo bem mais baixo, resolvendo-se em cada Estado. Há outras formas de 
se fazer através da adução, da construção de barragens pequenas, grandes 
e médias, através de poços artesianos, através de adutoras. E não é só 
construir a barragem, tem-se de construir a adutora, tem-se de fazer a 
distribuição. Como já disseram, a 5km ou 1 Okm de distância do São 
Francisco há gente morrendo de sede porque não há adutora para transpor a 
água. Acho que a realidade é um plano decenal de recursos hídricos para o 
Nordeste. Aí, sim, teremos condições de resolver o problema de água no 
Nordeste, que não é problema de falta de água. A água existe. O que não 
existe são estruturas acumuladora e de distribuição. 

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

ilustres expositores, às autoridades, aos demais participantes e ao público 
em geral pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates de 
logo mais, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 153• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9/5/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Ivo José 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: 
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de 
Lei Complementar n° 66; votação secreta do veto ao § 1 o do art. 66; 
manutenção; votação secreta do veto ao § 2° do art. 66; manutenção; 
suspensão e reabertura da reunião; votação do veto ao art. 185; discursos 
dos Deputados Sargento Rodrigues e João Batista de Oliveira; questão de 
ordem; votação secreta; manutenção; votação secreta do veto à alínea "c" do 
inciso IV do art. 190; manutenção; votação secreta do veto ao inciso XV do 
art. 190; manutenção; votação secreta do veto ao art. 204; manutenção; 
votação secreta do veto ao § 1 o do art. 204; manutenção; votação secreta do 
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veto ao§ 1° do art. 207; manutenção; votação do veto ao§ 2° do art. 207; 
discurso do Deputado Sargento Rodrigues; votação secreta; manutenção; 
votação do veto ao § 3° do art. 207; discursos dos Deputados Chico Rafael e 
Amilcar Martins; votação secreta; manutenção; votação do veto ao § 4° do 
art. 207; discursos dos Deputados Durval Ângelo, Sargento Rodrigues e 
Ermano Batista; questão de ordem; votação secreta; manutenção; votação do 
veto ao § 5° do art. 207; discurso do Deputado Rogério Correia; votação 
secreta; manutenção; votação secreta do veto ao art. 212; manutenção; 
votação secreta do veto ao§ 1° do art. 316; rejeição; votação do veto ao§ 1° 
do art. 338; discursos dos Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, 
Carlos Pimenta e Geraldo Rezende; votação secreta; rejeição; votação 
secreta do veto ao § 2° do art. a38; rejeição - Prosseguimento da discussão, 
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 14.696; questões de 
ordem; chamada para verificação de quórum; inexistência de quórum para a 
continuação dos trabalhos- Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -Alencar da Silveira Júnior-
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Di mas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqoínio- lrani Barbosa- lvair Nogueira -
João Batista de Oliveira- João Leite- João Paulo- João Pinto Ribeiro -Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil 
Kumaira - 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 - Pastor George -
Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa e Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 20h01 min, a lista de 

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

1" Parte 
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Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria 
constante na pauta. 

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

vetos às Proposições de Lei n°s 14.655, 14.662, 14.665, 14.687, 14.689 e 
14.692 e à Proposição de Lei Complementar n° 65, apreciados na reunião 
ordinária realizada hoje, à tarde. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto 

Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 66, que contém a organização 
e a divisão judiciárias do Estado. Votação do veto ao § 1° do art. 66. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de 
conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que 
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Hely Tarqülnio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - 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 - Maria Olivia- Mauri Ter res - Mauro Lobo- Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia- Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados; votaram "não" 31 
Deputados, totalizando 60 votos. Está, portanto, mantido o veto ao § 1° do 
art. 66. Votação do veto ao § 2° do art. 66. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c 
o art. 261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o 
veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em 
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votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior -Álvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva- Dimas Rodrigues- Djalma Diniz - Doutor Viana- Durval Ângelo 
- Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos 
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho- Pastor George- Paulo Piau - Pedro Pinduca 
- Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados; votaram "não" 29 
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 61 votos. Está, portanto, 
mantido o veto ao § 2• do art. 66. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por dois minutos, 

para entendimentos entre as Lideranças sobre a matéria constante na pauta. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Votação do veto ao art. 

185. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, 
de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que 
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Com a palavra, para encaminhar a 
votação do veto, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
infelizmente estamos vivendo, novamente, uma situação inédita no Plenário. 
A orientação que recebemos da assessoria jurídica era a de que os vetos 
referentes aos arts. 185 a 212 já teriam sido votados na primeira votação. Ao 
fazermos, através do Deputado Cristiano Canêdo, o pedido de retirada de 
destaque, não foi aceito. Mas os Deputados já colaboraram, com a votação 
dessa matéria, para a derrubada do veto do Governador. Peço-lhes que, 
desta vez, façamos justiça, já que a minha argumentação e a do Deputado 
Cabo Morais não foram acatadas. Solicito aos Deputados que votem contra o 
veto do Governador. O art. 125, § 4°, da Constituição determina que a perda 
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de graduação de praças do posto da patente dos oficiais é de 
competéncia do Tribunal de Justiça Militar. O art. 111 da Constituição 
Estadual repete os mesmos dizeres da Constituição Federal. Será que nós, 
Deputados, permitiremos que a injustiça permaneça na Justiça Militar? 
Temos aqui a Deputada Elaine Matozinhos, Delegada-Geral de Policia. Ela, 
que ocupa o maior cargo de sua corporação, tem o mesmo fórum de 
julgamento de um carcereiro ou detetive. Não podemos permitir que no local 
onde se julguem do 2"-Tenente ao Coronel não possa ser julgado o Soldado 
e o Sub-Tenente. Pedimos aos Deputados que não permitam à Justiça Militar 
cometer, diutumamente, uma injustiça, relegando Soldados, Cabos e 
Sargentos a um plano de tratamento diferente daquele dos oficiais. Aqui 
estamos em nome do povo e da democracia e, por isso mesmo, solicitando 
aos Deputados que votem pela derrubada dos vetos do Governador, do art. 
185. Dessa forma, estarão fazendo justiça, pois não podemos permitir um 
tribunal de exceção dentro do próprio Tribunal de Justiça Militar. Não 
queremos privilégios, estamos buscando isonomia de tratamento. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado João Batista de Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de trazer 
aqui, rapidamente, um testemunho. Juntamente com o Deputado Durval 
Ângelo e o Deputado João Leite, fomos testemunhas de defesa do Sargento 
Rodrigues e do Sargento Bravo, quando foram julgados pelo Tribunal de 
Justiça Militar. Fui lá, tanto visitá-los, quando estiveram presos por ocasião 
daquele movimento, quanto depor no processo de exclusão deles. 

Gostaria de chamar a atenção dos Srs. Deputados pelo que vi lá: aquilo 
não é julgamento, é pré-julgamento, linchamento. Se não dermos ao 
Soldado, ao Cabo e ao Sargento o direito de ser julgado nas mesmas 
condições em que os oficiais são, já o estaremos condenando. O que 
acontece lá dentro é um pré-julgamento. É impossível que um oficial faça o 
julgamento de um cabo ou sargento com isenção. Aliás, esse Tribunal de 
Justiça Militar deveria ter sido extinto. Como não foi, temos de garantir 
àqueles trabalhadores que colocam a mão na massa, um julgamento, no 
mínimo, igual ao dos oficiais. 

Encaminho pela rejeição do veto, para que possamos mostrar que esta 
Casa luta contra as injustiças. Solicito aos colegas, reforçando a fala do 
Deputado Sargento Rodrigues, que votem pela rejeição do veto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, pelo menos desta vez, 

gostaria que V. Exa. fizesse recomposição de quórum, porque há muitos 
Deputados lá fora, e a matéria é muito importante. Precisamos dos 
Deputados aqui dentro. 
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O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado Sargento 

Rodrigues que temos quórum para votação. Em votação, o veto ao art. 185 
da Proposição de Lei Complementar n• 66. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão · ,\<pstinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho- Ail'!''"" da Silveira Júnior- Álvaro Antônio- Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio- lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca 
- Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 32 Deputados; votaram 'não" 35 
Deputados, perfazendo o total de 67 votos. Está, portanto, mantido o veto ao 
art. 185. 

Votação do veto à alinea 'c" do inciso IV do art. 190. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o 
art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem manter o veto registrarão 'sim", e os que desejarem rejeitá-lo 
registrarão 'não". Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - lvair Nogueira - Ivo José - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
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Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo- Miguel Martini - Olinto Godinho 
- Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados; votaram "não" 33 
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 64 votos. Está, portanto, 
mantido o veto à alínea "c" do inciso IV do art. 190. 

Votação do veto ao inciso XV do art. 190. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c 
o art. 261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o 
veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em 
votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão- Ailton Vilela -Alberto Bejani -Alberto Pinto Coelho 

- Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo 
José - João Batista de Oliveira -João Leite -João Paulo- João Pinto Ribeiro 
- José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres 
- Mauro Lobo- Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau -
Pedro Pinduca -Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados; votaram "não" 30 
Deputados; houve 2 votos em branco, totalizando 62 votos. Está, portanto, 
mantido o veto ao inciso XV do art. 190. 

Votação do veto ao "caput" do art. 204. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c 
o art. 261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o 
veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em 
votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio -Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
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Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar 
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga -José Henrique- José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Sargento Rodrigues 
- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados; votaram "não" 30 
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 64 votos. Está, portanto, 
mantido o veto ao art. 204. 

Votação do veto ao § 1 • do art. 204. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto 

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto- Elaine Matozinhos- Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar 
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqoínio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
Godinho- Pastor George- Paulo Piau - Pedro Pinduca - Sargento Rodrigues 
- Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados; votaram "não" 29 
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 63 votos. Está, portanto, 
mantido o veto ao§ 1° do art. 204 . 

Votação do veto ao§ 1• do art. 207. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 
261. Y d~ •<egimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto 
registra:·..:;;; sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação. 

~------------------------------_J 
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- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto 

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fabio Avelar 
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira- João Leite -João Paulo- João Pinto Ribeiro- Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Mareio Cunha - Mareio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Pedro Pinduca - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sãvio Souza Cruz- Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados, votaram "não" 33 
Deputados, totalizando 62 votos. Esta, portanto, mantido o veto ao § 1 • do 
art. 207. 

Votação do veto ao § 2• do art. 207 da Proposição de Lei Complementar n• 
66. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, 
de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que 
desejarem rejeita-lo registrarão "não". Com a palavra, para encaminhar a 
votação do veto, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, com muita tristeza, ocupo a tribuna desta Casa. Pensei que aqui 
houvesse Deputados sensíveis. Quando houve a perda do seguro de vida 
dos policiais, tivemos oito votos contrários. Hoje, como disse o nobre 
companheiro, parece que dez cadeiras de rodas fizeram a diferença. Será 
que é isso que chamam de justiça e de um parlamento que realmente tem 
consciência do que esta votando? Tenho a certeza que não. Primeiro, 
prejudicamos os policiais civis, os militares, os bombeiros e os agentes 
penitenciários quando não lhes concedemos a garantia do seguro de vida e 
de invalidez. Eu teria assunto para falar por 2 horas desta tribuna. Tenho a 
certeza de que os Deputados que tiveram a coragem de votar com o Governo 
e que levarão as dez cadeiras de rodas da Loteria Mineira não dormirão em 
paz, se tiverem consciência. Isso que esta havendo aqui é o que prevaleceu 
durante os tempos negros da ditadura, ou seja, durante a justiça militar, em 
que os Deputados, Senadores e Vereadores eram cassados pelo Al-5. Será 
que V. Exas. gostavam disso ou será que jã se esqueceram de tudo? Será 
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que já se esqueceram dos 20 anos de ditadura? Sou policial militar desde 
dezembro de 1984, mas não tenho relação com a ditadura. A policia que V. 
Exas. desejam não tem relação com a ditadura. Pode ser que muitos de V. 
Exas. não precisariam estar ouvindo isso, se tivessem consciência. 

Estou vendo Deputados que ajudei, pedindo aos PMs que votassem neles, 
votando contra esses mesmos PMs, que os ajudaram. Estou tratando do que 
diz respeito ao encaminhamento de uma matéria que estamos votando. 
Parece que todos aqui esqueceram que Deputados foram cassados, que 
muitos foram torturados durante o regime militar. Será que é isso que 
querem? Uma Policia Militar baseada num modelo de infantaria, cópia fiel do 
Exército? Uma PM em que o Soldado, o Cabo e o Sargento têm julgamento, 
e o Tenente, o Capitão, o Major, e o Tenente-Coronel têm outro fórum. Não 
acredito, porque, quando o cidadão clama por segurança pública, não são 
essas pessoas que vão acudi-lo. Quem vai colocar a mão na massa são os 
Soldados, Cabos e Sargentos. 

Hoje, Sr. Presidente, estou muito triste, estou com a minha alma muito 
machucada, porque achei que aqui encontraríamos justiça. Mas não estamos 
encontrando. Espero que este parlamento amadureça e que tenham a 
segurança que merecem. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 

Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão 
- Elaine Matozinhos- Elbe Brandão - Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely TarqOinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo 
José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro 
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton -
Kemil Kumaira- Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves 
- Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados, votaram "não" 29 
Deputados, totalizando 60 votos. Está, portanto, mantido o veto ao § 2° do 
art. 207. 

Votação do veto ao § 3° do art. 207. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, ele o art. 
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto 
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registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Com a 
palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, queria aproveitar essa 
oportunidade e me unir á indignação do Deputado Sargento Rodrigues diante 
do que estamos vivendo hoje nesse processo de votação de matéria que 
interessa especificamente aos nossos policiais militares. 

Antes de entrar no mérito da questão, queria dizer ao Sargento Rodrigues 
que a indignação não é só sua, mas de 35 companheiros que estão votando 
a matéria. Essas cadeiras de rodas que foram distribuídas não seduziram 
todos os Deputados, porque ainda temos 50% dos nossos parlamentares 
solidários com V. Exa. O processo regimental exige maioria qualificada para 
a derrubada do veto, e não conseguimos isso. Infelizmente, isso deve ocorrer 
em razão de uma cultura que vivemos desde o tempo do Império, em que a 
constituição de polícia armada não era para dar segurança ao nosso povo, 
mas para dar segurança a uma pequena elite. Essa é ainda a cultura que 
prevalece no País com relação á Polícia Militar. 

As elites que comandam o Pais têm a visão de que a polícia é 
exclusivamente para defender o patrimônio dos mais abastados, e não para 
dar segurança pública a toda a população. É uma triste realidade, caro 
Deputado Sargento Rodrigues, mas a sua luta não será inglória. Com 
certeza, á medida que o processo se desenrola, os parlamentares vão 
adquirindo uma nova visão da segurança pública. 

E a Polícia Militar está de parabéns por ter elementos como V. Exa. e como 
o Deputado Cabo Morais neste parlamento, já que vêm desenvolvendo um 
grande esforço para valorizarmos a nossa Polícia Militar, a fim de que ela não 
seja um braço armado do Estado, mas uma corporação destinada à 
segurança do nosso povo. Já avançamos muito, Deputado. Portanto, não 
perca as esperanças, não fique tão indignado, tão frustrado, mantenha-se 
firme no seu propósito de continuar lutando por uma Polícia Militar em 
condições de prestar a segurança de que o nosso povo precisa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins• - Sr. Presidente e Srs. Deputados, é preciso 
fazer uma reflexão sobre o que acaba de ocorrer. Este tem sido um dia de 
aprendizado. Todos estamos cansados. Mas queria dizer, em primeiro lugar, 
que compreendo a indignação do Deputado Rodrigues. Entendo a sua 
decepção com o resultado de uma votação que lhe era tão importante, tão 
significativa. 

É preciso deixar claros alguns pontos. Primeiramente, Deputado Sargento 
Rodrigues, 35 Deputados votaram pela derrubada do veto. A Oposição se 
comprometeu e cumpriu seu compromisso. Em segundo lugar, é preciso 
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dizer que V. Exa. se referiu a dez cadeiras de rodas. Nós, da Oposição, 
os Deputados do PSDB, do PFL e, acredito, também os do PT, não sabemos 
do que se trata. Não recebi, não vou receber e ficaria indignado se recebesse 
qualquer proposta de 1, 2, 10, 100 ou 1.000 cadeiras de rodas para votar 
dessa ou daquela maneira. O que V. Exa. afirma é grave e deve ser objeto de 
apuração. Estamos num momento em que o parlamento brasileiro esta 
lavando roupa suja perante o povo, e isso tem de ser esclarecido. 

Termino a minha fala dizendo que ouvi atentamente o pronunciamento de 
V. Exa, com a atenção que merece. Tive apenas um momento de 
estranheza. Não ouvi, da parte de V. Exa., uma única palavra de indignação 
e protesto contra o principal responsável por tudo isso. Quem é o 
responsável pelo veto que V. Exa. queria derrubar? Não vi V. Exa. protestar 
contra o Governador Itamar Franco. Não vi V. Exa. manifestar, nem da 
maneira mais respeitosa ou mais elegante possivel, quem, afinal de contas, 
seria o culpado por essas trapalhadas todas que estamos tentando corrigir. 
E, se Deus quiser, vamos consertar algumas delas, inclusive a maior de 
todas, que é a do veto contra a UEMG. 

Como acompanhei o pedido de V. Exa., tenho condições de cobrar, sim. 
Por que não se falou que o Governador Itamar Franco foi o responsável por 
esse veto e por todos os outros? Deixo minha palavra de solidariedade a V. 
Exa., por sua decepção e indignação. Fica também minha estranheza por 
não saber por que o Governador está sendo poupado. Nem em Minas Gerais 
ele deve estar. A essa altura, deve estar pedindo voto no Hotel Glória, no Rio 
de Janeiro, em Cuiabá ou em Curitiba. 

Vi notícia no jornal, esses dias, de que ele estava indo a Goiás. Acredito 
que esteja em Goiás, sem tomar conhecimento do que está acontecendo no 
Estado e, muito menos, do sentimento do Estado. Nós temos conhecimento. 

O Sr. Presidente - Em votação. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto 

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão- Ermano Batista - Fábio A velar 
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
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Godinho- Pastor George- Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados; votaram "não" 29 
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 60 votos. Está, portanto, 
mantido o veto ao§ 3° do art. 207. 

Votação do veto ao§ 4• do art. 207. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Com a 
palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Ao fazer meu encaminhamento, carrego na 
memória o desabafo do Sargento Rodrigues. Ele colocou uma questão 
fundamental, que não quero que se repita na apreciação desse veto. As · 
ilações são pertinentes e necessárias. Dez cadeiras de rodas. Entendo que o 
Deputado João Batista de Oliveira faz um trabalho maravilhoso na 
Associação Mineira dos Portadores de Deficiência Física. Dez cadeiras de 
rodas. Acho que o número 1 O carrega um simbolismo muito grande, tanto 
que, na cultura semita, 1 O ou seus múltiplos representam um tempo 
completo, dai a idéia dos dez mandamentos. Os números 100 e 1.000 
também têm esse significado. 

Quero entender que as cadeiras de rodas também têm um significado 
muito importante. Sabemos que o pior cego é aquele que não quer ver. Acho 
que o pior cidadão é aquele que não quer exercer sua cidadania. E diria 
ainda mais: a deficiência no simbolismo das cadeiras de rodas do Poder 
Legislativo não está no que foi recebido ou não. Houve uma denúncia grave, 
e acho que deveria ser encaminhada, para apuração, ao Ministério Público. É 
uma denúncia grave, que compromete todo o processo de discussão e de 
votação, porque levanta uma suspeita sobre tudo. Mas temos que entender 
que o pior parlamento é aquele que não quer se levantar, que não quer andar 
com suas próprias pernas, que não quer exercer o poder como deve ser 
exercido. 

Infelizmente, a autonomia e a independência dos Poderes são letra morta 
na lei. Entendo que seria fundamental que a primeira questão, o direito da 
praça, fosse julgada pelo Tribunal de Justiça Militar. Para que possamos 
entender esse arcabouço jurídico inconstitucional do julgamento dos policiais, 
quero dizer que o Soldado e o Cabo podem ser sumariamente exonerados, 
após um inquérito administrativo, por decisão do Comandante local da 
unidade. O Sargento e o Subtenente poderão ser exonerados por decisão de 
um dos Comandantes-Gerais das duas forças que temos no Estado. Mas os 
oficiais só são excluídos da corporação e têm seus vencimentos suspensos 
ao final de uma decisão transitada em juizo no T JM. Essa discriminação com 



953 
as praças e os bombeiros militares é gritante. É um sistema de privilégios 
inadmissível, que não deve ser mantido. 

Acredito até que as questões posteriores - e o Sargento Rodrigues esteve 
aberto à negociação-, como a que trata da presença nos Conselhos, poderia 
ser negociada e discutida. Então, acho que hoje perdemos a oportunidade de 
fazer justiça. Diante dessa denúncia, vou ser sincero, não me sinto em 
condições de ficar no Plenário e assistir à derrota do veto da UEMG. Isso 
seria não como as dez cadeiras de rodas, mas, quem sabe, como algo muito 
mais negativo para a educação do Estado. Então, anuncio que estou me 
retirando do Plenário, porque não conccrdo com esse tipo de votação, até 
que a denúncia do Deputado Sargento Rodrigues seja apurada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado Sargento Rodrigues, relator do veto ao § 4° do art. 207. 

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, gostaria de dizer ao 
nobre Deputado Amilcar Martins que sou defensor do voto aberto neste 
parlamento. Um dos motivos é esse. Ontem foi o seguro de vida dos policiais; 
daqui a pouco pode ser o voto da UEMG. Esse é um dos motivos pelo qual 
sou a favor do voto aberto. Quanto este parlamento votar abertamente, 
votará sem medo, buscando a autonomia, a independência. Mas o tempo, 
com certeza, fará com que esses Deputados cumpram seus deveres 
constitucionais, quais sejam fiscalizar o Executivo, legislar e fazer tudo o que 
for necessário. 

Gostaria, ainda, de dizer a V. Exa. que o Governador Itamar Franco tem 
culpa, sim. Da mesma forma, tenho coragem de chegar à tribuna e dizer que 
sou a favor da UEMG, apesar de ainda estar na base de Governo, e tenho a 
certeza de que o PSB todo vai votar dessa maneira. Mesmo o voto sendo 
secreto, declararei o meu. Mas o Governador tem culpa, porque o nosso 
Líder tentou negociar. A culpa não é dele, porque insistiu na negociação. 

Mas, infelizmente, o Cel. Álvaro Nicolau, Comandante-Geral da Policia 
Militar, e o Secretário, o que tem o "status" de Secretário do Governador 
Itamar Franco, é que deram a palavra final. Este deu a palavra final, dizendo: 
"Não, esse veto não pode ser rejeitado". Sabem por quê? Porque as praças 
teriam os mesmos direitos dos oficiais. Praça é como se fosse subcidadão. 
Praça passou a ter direito ao voto a partir de 1988. Até quando vamos 
permitir que ainda existam subcidadãos no Pais? O Governador tem culpa, 
sim. Estou assumindo isso de público. O Governador, o Cel. Álvaro Nicolau e 
o alto comando da Policia Militar têm culpa por essa matéria ter sido votada 
dessa maneira. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado Ermano Batista. 

O Deputado Erma no Batista* - Voto "não", Sr. Presidente. Depois do que 
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aconteceu aos policiais, num procedimento discriminatório, condenado 
pela Constituição, e considerando a denúncia feita pelo Sargento Rodrigues 
de que existem motivações escusas no sentido de influenciar parlamentares 
da base do Governo, estou preocupado com o futuro da UEMG e da 
UNIMONTES. Se o Palácio da Liberdade agiu da forma como denunciou o 
Sargento Rodrigues na manutenção de um veto aparentemente simples 
comparado ao veto da UEMG, o que não estarão fazendo neste momento o 
Governador do Estado e sua trupe para manter a sua pretensão, ou seja, a 
falência da UEMG? 

Questão de Ordem 
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, acho que não temos 

ambiente para votar o veto relativo à UEMG. Peço que encerre, de plano, 
esta reunião, a fim de que possamos nos refazer, a fim de que possamos 
votar conscientemente, sem influência externa, o veto relativo à UEMG. 

O Sr. Presidente- A Presidência informa ao Deputado que há quórum para 
a votação da matéria e que não há como encerrar a reunião. Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto 

Coelho -Álvaro Antônio -Amilcar Martins -Antônio Andrade -Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Benê Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz 
- Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca 
- Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Wanderley 
Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados; votaram "não" 28 
Deputados, totalizando 56 votos. Está, portanto, mantido o veto ao § 4• do 
art. 207. 

Votação do veto ao§ s• do art. 207. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Com a 
palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, estou votando "não" e 
pretendo fazer esse encaminhamento porque, como outros Deputados 
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afirmaram, também estou preocupado com o resultado final da votação do 
veto relativo à UEMG. A essa altura, parece-me a crônica da derrota 
anunciada. 

Infelizmente, não podemos esperar uma vitória na derrubada ao veto da 
UEMG. Será necessário que retomemos essa discussão durante a semana e 
que os estudantes façam uma mobilização ainda maior do que a que fizeram 
hoje. Devem ir à base de cada colega parlamentar, a fim de fazer o 
convencimento ainda necessário. 

Ainda não há segurança para afirmarmos que o veto será derrubado. É 
necessário derrubá-lo, até por essa campanha bonita que os estudantes vêm 
fazendo. 

Quero deixar também uma palavra de esperança. Foram os estudantes que 
começaram toda a mobilização que conseguiu coisa mais difícil do que a que 
hoje parece impossível: a derrubada do Presidente Collor no processo de 
"impeachment". Quando os estudantes se mobilizam, demonstram uma força 
muito grande. Os estudantes não são apenas os que estão na galeria, que 
são poucos. Só da UEMG são mais de 16 mil estudantes. São todos aqueles 
que, embora não estejam na UEMG, também lutam por educação pública, 
democrática, gratuita e de boa qualidade. Essa mobilização pode ser ainda 
mais ampliada. 

Se depender da Bancada do PT, e creio também que da Bancada da 
Oposição, os estudantes terão um tempo maior para fazer essa mobilização 
e garantir o voto dos demais Deputados, daqueles que ainda não deram a 
garantia de derrubada do veto. Tenho a certeza de que é possfvel derrubar 
esse veto, mas não hoje. A palavra de ordem é, durante esta semana e até a 
semana que vem, marcarmos a data real de votação, e os estudantes 
fazerem uma grande mobilização em Minas Gerais pela derrubada desse 
veto. 

O Sr. Presidente - Em votação. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar da 

Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqofnio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo 
José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro 
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri 

~------------------------------------J 
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Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados; votaram "não" 30 
Deputados, totalizando 57 votos. Está, portanto, mantido o veto ao § 5° do 
art. 207. 

Votação do veto ao art. 212. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255. ele o art. 
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da 

Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio A velar 
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely TarqOinio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados; votaram "não" 31 
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 59 votos. Está, portanto, 
mantido o veto ao art. 212. 

Votação do veto ao parágrafo único do art. 316. A Presidência vai submeter 
a matéria á votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, 
ele o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão 
"não". Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar da 

Silveira Júnior -Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Errnano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo 
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José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Femando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 8 Deputados; votaram "não" 49 
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 58 votos. Está, portanto, 
rejeitado o veto ao parágrafo único do art. 316. 

Votação do veto ao§ 1° do art. 338. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 
261, X, do Regimento lntemo. Os Deputados que desejarem manter o veto 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Com a 
palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado João Batista de 
Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira* - Sr. Presidente, podemos notar que 
o Plenário está votando, em sua maioria, pela manutenção do veto. Continuo 
acreditando que podemos rejeitar o veto da UEMG ainda hoje. Proponho, por 
isso, que, ao concluirmos a votação da Lei Complementar n° 66, a reunião 
seja suspensa por alguns momentos, para ouvirmos as Lideranças. O 
Plenário mostrou que podemos votar. Se consultarmos as Lideranças, 
poderemos votar ainda hoje. O Deputado Paulo Piau, autor da emenda, já 
viajou pelo Estado todo, fomos a Diamantina discutir esse veto. Os 
estudantes presentes aqui estão se sacrificando muito. Se não têm dinheiro 
para pagar mensalidade, quanto mais para viajar e ficar aqui para esperar 
votação na semana que vem. 

Gostaria de propor, Sr. Presidente, que V. Exa., ao concluir a votação da 
Lei Complementar n° 66, suspenda a reunião, para vermos se votamos ainda 
hoje o assunto, liquidando-o, para mostrarmos de que lado a Assembléia 
está. Se o Governador não pagar, a história é outra. O parlamento de Minas 
Gerais poderia mostrar seu lado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau•- Sr. Presidente, é o último momento de votação 
antes do projeto do orçamento. Quero garantir a palavra, pela ordem, após 
essa votação, para manifestar-me a respeito do veto ao orçamento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta*- Sr. Presidente, quero chamar a atenção dos 
Deputados para o art. 338. Estamos votando todo tipo de assunto que 



958 
importa: justiça militar, reforma judiciária. Esse artigo é o único que 
interessa aos Oficiais de Justiça, aos comissariados. Tivemos o cuidado de 
receber em nosso gabinete várias manifestações. São eles que conduzem a 
justiça em nosso Estado. Se não derrubarmos esse veto, estaremos 
prejudicando os serventuários da justiça que mais trabalham e são 
sacrificados. 

Peço aos Deputados que votem "não" em homenagem aos Oficiais de 
Justiça, ás pessoas mais simples que fazem a justiça em nosso Estado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado Geraldo Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende* - É apenas para auxiliar na condução dos 
trabalhos desta noite. Está tudo errado. Primeiramente, não se cumpriu o 
Regimento. O pessoal que veio de fora está aí há muitas horas. V. Exa. já 
falou, umas cinco vezes no mínimo, para que não fujamos da questão. 
Vamos votar o último veto, e nada foi discutido. O único Deputado que 
discutiu foi o último que usou a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. Os 
outros só tergiversaram, não falaram nada, apenas "abobrinha". 

As pessoas estão esperando, mas, depois de votado esse veto, entraremos 
no prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial á 
Proposição de Lei n• 14.696, que estima as receitas e fixa as despesas do 
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de 
Investimentos das Empresas controladas pelo Estado para o exercício de 
2001. Esse é o projeto que trata do dinheiro que vai para a UEMG, e ele será 
ainda discutido. Vocês podem tirar o cavalinho da chuva, porque, antes da 
meia-noite, não sairemos daqui. 

O Sr. Presidente - A Presidência lembra ao Deputado que, ao dizer que a 
Presidência não está cumprindo o Regimento Interno, está ele próprio 
fazendo o mesmo. A Presidência tem sido mais flexível para atender aos 
interesses dos Deputados, entretanto poderemos cumprir à risca o ritual de 
votação. Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aíiton Vilela - Alberto Pinto 

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gíi Pereira - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa 
- lvair Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João leite - João Paulo 
-Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga- José Milton- Luiz Fernando Faria-
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
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Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca -
Rogério Correia- Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 12 Deputados; votaram "não" 43 
Deputados, totalizando 55 votos. Está, portanto, rejeitado o veto ao § 1 o do 
art. 338. 

Votação do veto ao § 2° do art. 338. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, ele o art. 
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto 

Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Errnano Batista -
Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira - Hely Tarqillnio - lrani Barbosa 
- lvair Nogueira- Ivo José- João Batista de Oliveira -João Leite -João Paulo 
-Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga- José Milton - Luiz Fernando Faria -
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 Piau - Pedro Pinduca -
Rogério Correia- Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 10 Deputados; votaram "não" 45 
Deputados, totalizando 55 votos. Está, portanto, rejeitado o veto ao § 2° do 
art. 338. Fica, portanto, mantido, em turno único, o veto aos incisos IX e X do 
art. 22; ao§ 2° do art. 86; ao art. 100; ao§ 1° do art. 120; aos arts. 169 e 170; 
aos§§ 7° e 8° do art. 171; ao art. 310; aos§§ 1° ao 3° do art. 325; aos arts. 
335, 339 e 341; aos incisos IV e V do art. 17; aos §§ 1 o e 2° do art. 66; ao art. 
185; à alínea "c" do inciso IV do art. 190; ao inciso XV do art. 190; ao "caput" 
e ao§ 1° do art. 204; aos§§ 1° ao 5° do art. 207; e ao art. 212 da Proposição 
de Lei Complementar n° 66 (Oficie-se ao Governador do Estado); foi rejeitado 
o veto ao inciso 1 do art. 8°; ao § 2° do art. 203; aos §§ 2° ao 4° do art. 204; 
ao "capuf do art. 207; aos arts. 337 e 338; ao inciso XX do art. 22; aos arts. 
47 e 48; ao inciso VIl do art. 49; ao parágrafo único do art. 316; e aos§§ 1° e 
2° do art. 338 da referida proposição (À promulgação.). 

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei n° 14.696, que estima as receitas e fixa as despesas do 
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de 
Investimentos das Empresas controladas pelo Estado para o exerclcio de 
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2001. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. 
Designado relator em Plenário, o Deputado Gil Pereira opinou pela 
manutenção do veto aos arts. 5° e seu parágrafo único e aos incisos IX a XIII, 
XVI, XXI, XXII, XXIV a XXVI, XLVIII a L, LIXa LXII, LXXII, LXXXIV, LXXXVI a 
XC, XCIV a XCVI, XCIX, C, CVII, V, XVII a XIX, XXIII, XXXV, XXXVI, XL, XLI 
e CVIII; e pela rejeição do veto aos incisos LXXIII, LXXV, LXXVI, LXXIX, 
LXXX e LXXXII, todos do anexo VI do art. 8°. Continua em discussão o veto. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, eu já havia pedido a palavra pela 

ordem antes de V. Exa. ter colocado o projeto em discussão. A Emenda á 
Constituição n° 47 é da nossa autoria, mas os autores do orçamento 2001 
são vários Deputados, inclusive a própria relataria do orçamento é a principal 
responsável pelo veto à Proposição de Lei no 14.996. Pensam que o Governo 
poderia estar tomando posição para manter o veto, em função de um 
Deputado da Oposição estar em julgamento. Essa emenda é desta Casa, 
portanto desfigura-se qualquer autoria sobre ela. 

Sr. Presidente, Minas Gerais está engasgada com esse projeto desde 
1989. Esta Casa criou a UEMG. Nesse tempo todo, infelizmente, não 
apareceu nenhum Governador que tivesse a coragem de assumir, deixar de 
existir ou fazer acontecer a nossa UEMG. Portanto trata-se de uma vontade 
popular. As audiências públicas promovidas por esta Casa em 1995 e em 
1997, e o orçamento participativo de 1999 comprovam isso, porque o item 
mais demandado em todas as reuniões foi exatamente a implantação da 
UEMG. Todos são testemunhas disso. Não estamos aqui tratando de algo 
simples e não desejamos saber se o Governo está beneficiando a sua ba.se 
ou não. Esse é um problema muito pequeno em relação ao compromisso que 
esta Casa tem com a implantação da UEMG. Os estudantes estão marcando 
presença hoje, cansados. Tenho certeza de que estão fazendo isso por um 
ato de cidadania. Isso é louvável. Eles estão aprendendo a fazer democracia, 
que envolve a pressão, com todo o respeito. Sr. Presidente, há uma reunião 
marcada com as lideranças dos estudantes e com o Líder do Governo. Isso 
foi acordado pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior. Pediria que, antes de 
colocar em prosseguimento a discussão, houvesse essa reunião com as 
lideranças e o Líder do Governo. Não podemos correr riscos de colocar essa 
matéria em votação para ser derrotada, porque não seriam os estudantes os 
derrotados nem a base da Oposição, mas o povo de Minas Gerais. Esta 
Casa é responsável por isso. Essa conversa com o Líder do Governo, pode 
resultar em que votemos hoje, se houver um minimo de garantia de que esse 
veto será derrubado. Caso contrário, fica o meu pedido de que sejam 
obstruídos os trabalhos neste momento para que, quem sabe, na semana 
que vem, com os estudantes se mobilizando e entrando em contato com 
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cada Deputado, para que possamos sair vitoriosos, como saímos em 
relação à Proposta de Emenda à Constituição n• 24, que se transformou na 
Emenda n• 49. Portanto faço esse pedido ao Líder, que, neste momento, está 
se reunindo com as lideranças estudantis na sala de imprensa, para que 
possamos decidir se votamos ou não essa proposição ainda hoje. Muito 
obrigado. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, também tive a oportunidade 
de estar em São Paulo para conhecer a UNESP, a partir de maio do ano 
passado, quando fui relator da Comissão Especial da UEMG. Essa 
Universidade investe em tomo de R$450.000.000,00 por ano. São Paulo 
forma 50% dos doutores, quase 50% dos mestres, 50% dos trabalhos 
científicos e, por conseguinte, detém mais de 50% do Pl B brasileiro, 
demonstrando claramente que a educação e o desenvolvimento estão unidos 
à lógica de que o conhecimento traz o desenvolvimento. 

Por outro lado, Sr. Presidente, esse projeto da UEMG não é um projeto do 
Executivo, na sua origem. O projeto da UEMG é o projeto desta Casa. E 
tanto é verdade que no ano passado, quando discutimos a questão dos 2% 
do orçamento, dissemos aos estudantes que a Proposta de Emenda à 
Constituição n• 24 iria passar. E ela passou. E nós cumprimentamos esta 
Casa e todos os Deputados que foram responsáveis pela aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição n• 24. 

O segundo ponto que discutimos com os estudantes e com os Diretores 
das fundações era que não bastava somente garantir os 2%, mas seria 
necessário também garantir os recursos. E ar esta Casa, novamente, Srs. 
Deputados, deu o seu atestado de compromisso, quando aprovou no 
orçamento as emendas que foram vetadas pelo Governo do Estado. 

Quero dizer que o encaminhamento nominal de alguns Deputados nos 
recursos do onçamento foi acompanhado por toda a Casa. Foi uma votação 
unãnime. Então, a responsabilidade de aprovar uma proposta de emenda à 
Constituição de 2% no primeiro momento e a responsabilidade de aprovar os 
recursos no orçamento, no segundo momento, atestam que realmente a 
UEMG é filha desta Casa e "quem pariu Mateus que o embale". A UEMG é 
nossa, e cabe a nós a responsabilidade histórica de um movimento popular 
dos estudantes. Estive em Passos no final do ano passado e perguntei aos 
Diretores se eles conseguiriam botar o bloco na rua naquele momento, e eles 
disseram que politicamente não conseguiriam. Disse a eles que então não 
conseguiríamos vencer, mas, a partir daquela hora, começou uma grande 
movimentação em Diamantina, Carangola, Passos, Divinópolis e em tantos 
outros municípios que estiveram conosco. Essa mobilização tomou as ruas e 
tomou o coração dos pais que querem uma nova direção para sua família, 
que querem um novo futuro. Os alunos que estão aqui representam o sonho 
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dos pais que não podem pagar uma faculdade. A inadimplência nas 
fundações é grande e aumenta à medida que o tempo passa. No segundo 
semestre, normalmente, a inadimplência é maior, demonstrando assim a 
dificuldade de os estudantes pagarem à universidade. 

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que hoje é um dia histórico, de 
grande mobilização, e que nós, se frustrarmos essa mobilização, não 
poderemos dizer das conseqüências da concentração de jovens inflamados e 
de pais esperançosos, nas suas casas, da decisão de hoje. É hoje o dia em 
que precisamos definir o nosso futuro. Não é somente o futuro dos jovens, é 
o futuro de Minas Gerais. E esse sonho começou com Tiradentes, o primeiro 

. a pensar numa universidade como forma de independência do Pais, porque é 
independência das nossas mentes, das nossas vontades. É a autonomia que 
constrói um mundo novo e um pais novo. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, hoje é um dia histórico 
para Minas Gerais. Desde as primeiras horas do dia de hoje, na Comissão de 
Educação, presidida pelo Deputado Paulo Piau, a nosso requerimento, 
estamos trazendo para esta Casa a discussão do FIES. Esse FIES tão 
decantado em prosa e verso pelo Governo Federal e que tem sido, acima de 
tudo, um engodo ao universitário mineiro. Durante as audiências públicas, 
ouvimos as reclamações sobre a falta de critérios do FIES quanto ao crédito 
educativo. 

Não bastasse esse desrespeito aos universitários pelo crédito educativo e 
pelo FIES, estamos agora vivendo este momento difícil, e temos de resgatar 
a cidadania do dever parlamentar, a fim de que a Assembléia Legislativa faça 
essa reflexão. Não podemos deixar que esses universitários, que estão nos 
acompanhando desde as primeiras horas de hoje, continuem aguardando 
uma decisão desta Casa. Agora é o momento de resgatarmos o direito 
constitucional de cada um dos senhores. E que o Governo Federal, nesta 
audiência que realizamos para discutir o FIES, faça uma reflexão que seja 
respeitosa para com o universitário mineiro. Temos a certeza de que esse 
avanço será histórico para Minas e para o Brasil. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo Josê) - Não há questão de ordem a ser 
respondida. Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, desde a parte da 
manhã estamos tentando negociar. Foram feitos vários discursos, e sempre 
procuramos mostrar os caminhos para a liderança estudantil. Houve um 
momento em que percebi que o veto seria mantido. Há vários Deputados que 
querem votar ainda hoje, mas acho que temos de parar, para a liderança 
conversar com o Presidente da Casa e com o Líder do Governo. Vamos 
tentar encontrar uma saída, como foi dito pelo Deputado Paulo Piau. A 
liderança estudantil já sabe o que vai dizer aos Deputados Paulo Piau, Edson 
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Rezende, Elbe Brandão, Rogério Correia, que estão acompanhando 
desde cedo. 

Acho que temos que paralisar o processo ou encerrá-lo, deixando para 
semana que vem. Se isso for votado agora, nesta altura do campeonato, vai 
perder. Temos que deixar isso bem claro. E dizia á liderança estudantil lá fora 
que não foi cadeira de rodas nem promessa de obra que fizeram esta Casa 
votar os vetos hoje. O Governo não precisa de Líder se houver estudante nas 
galerias. Quem conseguiu limpar a pauta, que há mais de quatro meses vem 
se arrastando na Casa, foram os senhores. E já expliquei por quê. Desde o 
primeiro momento, quando os Deputados Durval Ângelo e João Leite 
tentavam dar as explicações e os senhores vaiaram, os Deputados pararam 
de obstruir. Vocês fizeram um favor para o Governo. Dizia isso ao Líder do 
Governo e tenho certeza de que os homens do Governo, na Secretaria da 
Casa Civil, agora assistem á TV do Legislativo, que criamos há cinco anos 
para dar transparência aos trabalhos da Casa. Tenho certeza de que os 
estudantes podem exigir a contrapartida. Ajudaram o Governo, e agora está 
na hora de ele ajudá-los. 

Se votarmos agora, vão perder. Acho que é hora de V. Exa. interromper a 
reunião e deixar a liderança estudantil colocar os pontos para o Governo. Há 
outros oradores, mas peço a V. Exa. que não inicie a votação enquanto não 
houver essa reunião da liderança estudantil com o Deputado Antônio 
Andrade. Vocês ajudaram o Governo e agora podem até cobrar. Limparam a 
pauta da Assembléia Legislativa, e agora está na hora de o Governo ajudar o 
pessoal da UEMG. 

Quero deixar bem claro que maioria neste Plenário é consenso, e desde 
cedo estamos votando. Quando a Deputada Elbe Brandão perguntava, dava 
43, 39 ou 42 votos, mas posso garantir que aprovar agora é complicado. Por 
isso, solicito a V. Exa. que interrompa a sessão e deixe a votação para a 
semana que vem, para cada um dos estudantes ir á base, como foi colocado 
pelo Rogério, correr atrás e exigir dos Deputados uma coisa que falei várias 
vezes aqui: que o homem tenha palavra. Deve-se querer saber se o 
Deputado votará contra ou a favor, e que cada um tenhà a coragem de 
declarar seu voto. Pediria a este Plenário que fale a verdade, que o Deputado 
olhe para o estudante e diga: não vou enganá-lo, vou votar contra você ou 
votarei a seu favor, mas vou votar dessa forma. Assim, podemos ter um 
quadro definido, para saber de quem é o voto de cada um. Obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, ilustres estudantes que aqui nos visitam, sem dúvida vocês 
colaboraram conosco para que hoje avançássemos na nossa pauta. Quero 
aproveitar a oportunidade e dizer que tão importante quanto discutirmos a 
questão do veto à proposta orçamentária, em que, diga-se de passagem, 
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como relator do orçamento que fui, acolhi as emendas dos Deputados ... 
Aliás, fiz uma delas em conjunto com os Deputados votados em Belo 
Horizonte, para alocarmos recursos para a construção do "campus" da 
UEMG na Capital. É importante que se diga que o primeiro projeto que 
apresentei como Deputado nesta Casa foi para que o Governo do Estado 
doasse um terreno para o "campus" da UEMG no Bairro Cidade Nova, na Av. 
José Cândido da Silveira. Felizmente, esse projeto foi aprovado, e ainda 
estamos fazendo gestões junto ao Governo do Estado para que, 
efetivamente, tenhamos condições de lá construir esse "campus". É um 
terreno de quase 30.000m2, localizado em ponto nobre do bairro. 

Precisamos avançar mais em relação à universidade estadual, que, sem 
dúvida, foi um sonho sonhado aqui, nesta Casa, por inúmeros mineiros que 
gostariam de tê-la. Mas, hoje, tão importante quanto isso é fazermos essa 
Universidade cada vez mais forte, mais real, para que o sonho de muitos 
possa ser realidade. Muito mais importante do que discutirmos esse veto é 
discutirmos os caminhos e o futuro da UEMG. Quero cumprimentar cada um 
de vocês, estudantes que aqui estão e que representam a comunidade da 
UEMG, esta universidade que é cara a muitos de nós, diria a todos nós, 
Deputados Estaduais, e a todos nós, mineiros. Parabéns pela festa cívica. É 
lógico que, às vezes, há alguns abusos de uma parte ou de outra, mas não 
importa. Podem ter certeza de que o dia de hoje foi bem diferente e muito 
melhor com a presença de todos vocês. Estamos aqui junto com a UEMG. 
Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Estou no Plenário desde a parte da manhã, 
acompanhando "pari passu" o desenrolar da votação desses vetos, mas meu 
absoluto interesse é nesse veto da UEMG e da UNIMONTES. O placar do 
Plenário só registra a ausência de 6 Deputados; então, matematicamente, 
teríamos de ter aqui 71 Deputados para votar. Com 71 Deputados, não teria 
dúvidas de que teríamos uma vitória maiúscula da UEMG e da UNIMONTES. 
Fico até ansioso, porque fui o relator da Comissão Especial, e fizemos 
audiência pública em Montes Claros. 

Recebemos alunos e professores de todos os ·campi" da UEMG. Foi um 
trabalho de um ano que poderíamos resumir aqui, hoje. Mas não vejo 
condições de votação agora, porque teríamos que ter aqui, pelo menos, 60 
Deputados, para que pudéssemos votar com tranqOilidade. Nessa conversa 
que está acontecendo com as lideranças dos estudantes, gostaria que fosse 
marcada uma data. Como ex-aluno da UNIMONTES, assim como o Doutor 
Viana, queremos e fazemos um apelo para que os estudantes compareçam 
na próxima votação. O mesmo interesse que têm os estudantes da UEMG, 
também têm os da UNIMONTES. Vamos fazer um trabalho junto aos 
departamentos estudantis de todas as faculdades da UNI MONTES para que 
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compareçam na data provável da votação. Esta não poderá mais ser 
prorrogada, porque os vetos da UEMG e da UNIMONTES ficaram 
sobrestando toda a pauta da Assembléia Legislativa. Temos 300 projetos que 
não poderão ser votados enquanto não for resolvida a questão da UEMG e 
da UNIMONTES. Então, faço um apelo aos estudantes de Montes Claros e 
de todo o Norte de Minas para que compareçam maciçamente e pressionem 
os Deputados dessa região para que honrem os votos que tiveram ali. Só 
assim poderemos dar essa oportunidade aos estudantes. 

Nossa Universidade é gratuita. Conseguimos a gratuidade para a 
UNIMONTES, e gostaria de consegui-la também para os 16 mil alunos da 
UEMG. Tenho !rés filhas universitárias, na Medicina, e sei o sofrimento por 
que passam os estudantes. A UNIMONTES precisa estar presente nas 
oportunidades que está tendo de implantar unidades no Jequitinhonha. E 
neste momento, Deputado Márcio Kangussu, faço uma homenagem a V. 
Exa., porque uma das emendas que acatamos como Presidente e como 
relator da Proposta de Emenda á Constituição n• 24, do Deputado Paulo 
Piau, foi de V. Exa., destinando 7,5% dos 2% das receitas líqUidas do Estado 
para o vale do Jequitinhonha. 

Então, foi um trabalho árduo. Saio afônico, mas mostrando minha posição e 
certo de que, no dia acertado, teremos centenas de alunos aqui, em uma 
manifestação das mais legitimas e democráticas, pressionando os 
Deputados. Esta Casa é uma casa política. Por isso, recebemos aqui os 
universitários. O que nos interessa é a derrubada desse veto e a 
oportunidade de ter duas grandes escolas: a UEMG e a UNIMONTES. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Com a palavra, o Deputado 
Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo- Sr. Presidente, alunos da UEMG aqui presentes, 
estamos vendo aquela faixa onde está escrito: "Não à polftica de educação 
do Governo Estadual". Acho que, para ter uma posição contrária, primeiro 
precisamos saber qual é a política do Governo Estadual para a educação 
superior. Acho que não temos uma política clara, divulgada, entendida, para 
o 3° grau, através da rede pública estadual. O Estado foi muito beneficiado 
quando recebeu essas sete unidades da universidade federal. Então, o 
Estado usufruiu dessa vantagem e agora, quando precisa ampliar o número 
de vagas do ensino público gratuito de terceiro nfvel, fica nessa timidez, 
esquecendo-se de que Minas Gerais já foi beneficiada pelas universidades 
federais. Agora, cabe ao Estado dar sua contribuição com essas duas 
unidades de universidade estadual de boa qualidade, difundidas em todo o 
Estado. 

Estamos vendo, cada vez mais, como as universidades privadas estão 
crescendo em nosso Estado. Estamos vendo o alcance de todas elas. Saindo 
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do Sul de Minas, indo ao Norte, ao Rio de Janeiro, vindo de São Paulo 
para cá, vemos que isso está acontecendo. A nossa Universidade está 
parada, sem rumo. Meus amigos, esta é a grande oportunidade que temos. 
Ou derrubamos esse veto e mostramos que temos de ccnstruir a 
universidade pública estadual ou vamos perder mais tempo ou o trem da 
história. Este é o momento. Portanto, quando cclegas alertam para o riscc 
dessa votação hoje á noite, digo que têm razão. O que não podemos 
definitivamente é perder essa votação, porque estaremos dando o grande 
passo para tomar realidade a Universidade do Estado de Minas Gerais. Não 
podemos perder este momento. Por isso, esse entendimento entre esta Casa 
e os estudantes é fundamental. Quando se ccnclamam os estudantes para 
que se unam e se manifestem, é porque isso é fundamental. Fica dado o 
recado de um Deputado que passou pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, 
que ccnhece a UEMG, que conhece a UNI MONTES. Fica dado o recado de 
um amigo, recado de quem está cem vocês: não vamos perder esta 
oportunidade. Talvez seja a única, talvez seja a última. Muito obrigado. 

O Deputado Hely TarqOinio - Gostaria de manifestar o nosso apoio á 
derrubada do veto. Essa matéria tem sido tratada por esta Casa por meio de 
duas iniciativas: primeiro, por meio da PEC, cuja constitucionalidade foi 
questionada pelo Governo. Ao mesmo tempo, o Deputado Paulo Piau, 
apoiado por esta Casa, procurou dotar a UEMG de recursos, para que 
pudesse cumprir seu objetivo de indagação permanente. Universidade é luz, 
é indagação, é independência, mas, sobretudo, precisamos nos preocupar 
com a qualidade do ensino nas unidades distribuídas pelas diferentes regiões 
de Minas Gerais. Pelo que ccnstato, a maioria ccmpõe-se de fundações de 
direito privado, onde os alunos pagam altas mensalidades, porque a UEMG 
as absorve, dando somente orientação curricular e pedagógica e a chancela 
do diploma. Temos de fazer uma crítica: uma universidade assim é frágil, 
porque os estudantes pagam, em primeiro lugar. A grande esperança de 
todos os senhores, pelas circunstâncias de sobrevivência no Brasil, é que a 
universidade não seja paga. Não se entende uma universidade pública onde 
se pague mensalidade. Deverá o Governador, quando esta Casa derrubar o 
veto, tomar iniciativas jurídicas, procurar mecanismos para que possa 
destinar o dinheiro á Universidade. Parece-me que somente isso, do ponto de 
vista jurídícc, não resolverá essa questão. Tem-se de pensar nesse segundo 
passo. O grande sonho dos alunos, num primeiro momento, é não pagar a 
universidade, principalmente no caso da maioria dos carentes, que ficam 
excluídos, não tendo o direito de fazer um curso de primeira linha. 

Por isso mesmo, esta Casa tem pensado e repensado ccmo se deve 
estruturar uma universidade pública. Temos os exemplos de São Paulo, do 
Rio de Janeiro e do Paraná. Minas Gerais está na ccntramão da história. E o 
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Governo ainda tem coragem de vetar a iniciativa desta Casa. Foi uma 
emenda amplamente discutida em todas as comissões, principalmente na 
Comissão de Fiscalização Financeira. O Plenário desta Casa votou, e, como 
sempre, o Sr. Governador, imperativo que é, opôs o veto. 

Neste primeiro momento, preocupamo-nos com o ensino e com a formação 
dos senhores, com a extensão, que são os cursos de pós-graduação, dos 
quais a UEMG precisa ser dotada. É preciso recursos para estruturar, para 
funcionar bem. Temos de pensar em um ensino de qualidade. 

Agora não podemos perder essa oportunidade ímpar de votar com 
unanimidade. Nestas circunstâncias, a unanimidade não seria burra, seria 
inteligente. Fica aqui o nosso recado, em meu nome e em nome do PSDB. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, o desfile que vimos, não só na 
tribuna, mas também nas declarações de voto para discutir a ordem dos 
trabalhos, leva-nos a repensar a política. Quase 30 anos depois de ter 
ingressado na política, hoje faço uma reflexão muito séria na minha vida, a 
esse respeito. No relatório, todas as emendas foram sugeridas pelos 
Deputados para beneficiar áreas eleitorais ou cidades com necessidades 
prementes e urgentes. Um consenso da Casa apareceu com as emendas 
que dirigiam recursos à UEMG. Foram acatadas por esse sub-relator, na 
época, do orçamento, pelo sub-relator Rêmolo Aloise e pelo relator Márcio 
Cunha. Veja V. Exa. como as coisas se invertem. Por isso disse que tenho de 
repensar nosso modo. 

Não sou delator, porque o que vou falar está nos anais da Casa e foi voto 
aberto, não foi voto secreto. Vejam bem a incoerência do que está havendo 
aqui agora. Os três partidos que mais estão lutando para a derrubada do veto 
são o PT, o PFL e o PSDB. Gostaria que, na próxima votação, V. Exa. lesse 
a ata de votação da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
desta Casa quando da votação do orçamento. 

Três Deputados votaram contra o relatório do orçamento naquela ocasião: 
o Deputado Mauro Lobo, que representava o PSDB; o Deputado Rogério 
Correia, que representava o PT; e o Deputado Eduardo Hermeto, que 
representava o PFL. Estávamos votando o relatório que dirigia recursos para 
a UEMG quando nunca nenhum relator tinha tido coragem de enfrentar o 
Governo e determinar recursos nesta Casa para atender aos anseios da 
população de Minas Gerais, muito pelo contrário. 

Quando estivemos reunidos com as lideranças no Salão Nobre desta Casa, 
manobras de toda a ordem foram feitas para impedir que os recursos fossem 
destinados não só à UEMG, mas a outros projetos de tamanha grandeza e 
de tanta importância quanto viabilizar recursos para o funcionamento da 
UEMG em Minas Gerais. 

Veja V. Exa. que nos meus 51 anos de idade e 30 na política, nunca vi 

~------------------------------------~ 
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tanta incoerência na minha vida nem tanta gente cara-de-pau vir fazer 
média quando é hora de defender os interesses da população mineira. O 
balizamento de um passado faz com que nos direcionemos ao futuro. A 
mentira do passado e o oportunismo do presente não levarão o Pais a lugar 
algum. Obrigado. 

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estudantes, 
uma Nação só pode ser grande quando investe na educação. Minas Gerais 
possui 15 milhões de habitantes, e o Japão, com metade da área de nosso 
Estado, 150 milhões. Há 200 anos, o Japão resolveu investir em educação e 
consegue, com terremotos, maremotos, sem matéria-prima, fazer com que o 
gigante Estados Unidos trema. 

Fomos estudantes da UNIMONTES em três unidades: nos cursos de 
Medicina, Direito e Sociologia. Aprendemos a ver essa universidade crescer, 
dando origem à nossa luta pela universidade pública. A UNI MONTES, que é 
uma universidade pública, tem 6 mil alunos que já estão pagando, o que é 
uma incoerência. E esses alunos pagantes são principalmente aqueles que, 
por força da legislação, necessitarão, a partir de 2005, do curso do terceiro 
grau para continuarem a dar aula. E os professores das redes municipal e 
estadual, que não ganham bem, estão pagando para estudar na 
UNIMONTES. O Jequitinhonha precisa da educação para se desenvolver, e 
estamos lutando para que essa universidade seja pública. Sabemos das 
dificuldades do Governo com uma folha de pagamento que, no mês passado, 
fechou em R$644.000.000,00. Sabemos das imprevidências de vários 
Governos que não criaram um fundo de aposentadoria para os funcionários 
públicos. 

Gostaríamos de dizer aos Deputados que se sentiram constrangidos por 
algumas atitudes desses estudantes, que estão pagando faculdade cara e 
aqui vieram cobrar a votação da derrubada do veto, que relevem suas 
manifestações. Temos que perdoar os arroubos da juventude. Se algum 
Deputado entendeu de fornna diferente a vontade desses estudantes, não 
leve em conta esse ponto e vote pela derrubada do veto. A derrubada do veto 
fará com que conste no orçamento o recurso para fazer face à 
estadualização real da UEMG e para aumentar os recursos da UNI MONTES. 
Com a derrubada do veto, deixaremos, no orçamento, a possibilidade desse 
recurso, que, não podendo ser feito no seu total, pelo menos poderá ser feito 
em parte, pelo Governo. Faz-se necessário o início do processo da 
estadualização definitiva da UEMG e da melhoria dos recursos da 
UNI MONTES. 

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço um 
encaminhamento, pela ordem, neste momento, em nome do Líder do PMDB, 
Deputado Paulo Pettersen, que está retornando de viagem. Faço-o, porque é 
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importante, principalmente após as considerações do Deputado lrani 
Barbosa, que não incluiu o PMDB entre os partidos que querem a derrubada 
do veto do Sr. Governador à UEMG. 

Quero dizer que estamos fazendo um trabalho, de forma especial no Sul e 
no Sudeste de Minas, com vistas à não-privatização de Fumas. 

Estabelecemos contatos com nossas lideranças nessas reg1oes, 
especialmente com José Emani, Prefeito de Passos, que aqui esteve, 
juntamente com o Presidente do PMDB, visitando todos os parlamentares e 
solicitando, em nome do PMDB, que todos os Deputados da nossa bancada 
votassem pela derrubada do veto à Proposição de Lei n° 14.696. Quero dizer 
a V. Exa. e ao Líder do Governo, que também é do PMDB, que a Bancada do 
PMDB deverá, por determinação de nosso Presidente, compreendendo a 
necessidade de o Estado assumir definitivamente a Universidade do Estado 
de Minas Gerais, lutar por essa universidade. Chega de enrolação! Entra 
Governo e sai Governo, e nenhum assume, de fato, a UEMG. 

Na legislatura passada, na época do Governo Azeredo, juntamente com a 
sua base de sustentação, que, hoje, reconheço, quer efetivamente a 
derrubada do veto, o PFL e o PSDB, que apoiavam o Governo passado, 
trabalharam, diuturnamente, para que a proposição do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão não vingasse. E o que o Deputado Adelmo Carneiro Leão 
queria era exatamente que o Governo dispusesse de recursos estabelecidos 
na própria Constituição Federal, para que a UEMG tivesse recursos 
necessários para viver. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é importante fazer 
esse registro da mudança de comportamento do PSDB e do PFL, que, há 
cinco anos, não queriam que a proposição do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão vingasse. Não conseguimos emplacar. 

Quero registrar que, em nome do PMDB, assentei-me na cadeira que V. 
Exa. assenta hoje, também em nome do PMDB. Como Presidente desta 
Casa, em nome do PMDB, honrei o partido no momento em que entendi que 
a proposição do Deputado Paulo Piau, meu adversário na minha cidade 
natal, Uberaba, era absolutamente correta e necessária. Portanto, fiz tudo 
para que a sua proposição fosse encaminhada e aprovada, como 
efetivamente foi. 

Então, Sr. Presidente, ocupo o microfone nesta noite, em nome do PMDB, 
repito, para dizer que os Deputados do PMDB, do PMDB autêntico, do PMDB 
que quer mudança neste País, do PMDB que não faz parte da ala 
representativa de Jader Barbalho e de outros políticos da banda podre que 
querem voto secreto, deverão votar a favor da derrubada do veto da UEMG. 
São essas as minhas palavras, Sr. Presidente. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os líderes 
estudantis estavam reunidos com o Líder do Governo e outros Deputados na 
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sala de imprensa, e a avaliação que se fez no momento é que o risco de 
se colocar o projeto em votação será muito grande. Houve um consenso 
entre os diversos partidos reunidos no sentido de que esse projeto seja 
votado na quarta-feira que vem. 

Nesse tempo, haverá uma possibilidade maior de mobilização. O Deputado 
Anderson Adauto disse que o PMDB irá votar a favor da derrubada do veto, 
mas, como ele disse que há PMDB da banda podre e PMDB da banda boa, 
precisamos identificar quem são os da banda boa, para saber quantos votos 
o partido irá oferecer para a derrubada do veto. 

Lembro ainda que o fato de, no outro Governo, ter sido feito isso ou aquilo 
não deve interferir, pois a política é muito dinâmica, e os momentos são 
diferentes. Naquele momento, discutíamos o assunto em todo o Estado, nas 
audiências públicas, e havia um sentimento de absorção das diversas 
unidades pelo Governo, já que começava um processo de organização. 
Entretanto nunca se levou a sério a questão da UEMG no Estado. 

Agora, o Governo que diz que o modelo não está bom não oferece 
qualquer outra alternativa, e dizer que não está bom não é resposta para a 
questão colocada. Devemos derrubar o veto e colocar o recurso no 
orçamento, para, depois, pressionar o Governo a fim de liberá-lo. O próprio 
Presidente já conduziu essa questão junto com o PFL, o PSDB e o PT no 
sentido de que esta Casa faça um estudo aprofundado e possa apresentar 
uma proposta para a UEMG. Uma proposta não elimina a outra; as duas 
devem caminhar simultaneamente. 

Quando, à tarde, tentamos alertar os estudantes sobre o risco de votarmos 
hoje, foi devido ao nosso sentimento frente á avaliação que fizemos. O mais 
prudente é não encerrar a discussão do projeto, para que a Oposição tenha 
argumentos para fazer o processo de votação no momento conveniente, pois, 
se perdermos a munição para a obstrução, ficaremos vulneráveis. A nossa 
proposta é que se encerre a votação, pois, do contrário, usaremos a tribuna 
para o processo de obstrução. Por parte da Casa, todos os vetos votados 
hoje nos dão perfeitas condições para iniciar o processo efetivo de votação 
na próxima semana, o que será mais seguro, pois o PSDB estará 
trabalhando nesse sentido. Conforme já foi dito para os Líderes que 
participaram da votação, esse é um processo que necessita de mobilização, 
e, na quarta-feira que vem, teremos mais segurança quanto à derrubada do 
veto. Muito obrigado. 

O Deputado Fábio Avelar - O nosso Líder, Deputado Márcio Kangussu, jâ 
expôs a posição da Bancada do PPS, que está aqui com quatro Deputados. 
Somos favoráveis à derrubada do veto. Após um dia de grande tensão e de 
muito trabalho, no final desta noite cumprimentamos as Lideranças dos 
partidos e os lideres estudantis que concordaram com a transferência dessa 
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votação para a próxima quarta-feira. Essa decisão foi muito prudente, 
porque teremos condições de mobilizar todos os Deputados para que 
estejamos presentes na quarta-feira próxima, para votar. Em nome do PPS, 
concordamos com o encerramento dos nossos trabalhos, para que, na 
próxima quarta-feira, já tenhamos definido o dia para votar esse importante 
veto. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite Sr. Presidente, já são 22h22min. 
Lamentavelmente, já não estão presentes aqueles Deputados que falavam 
que votaríamos esse veto hoje, mas aconteceu o que prevíamos: não 
votamos o veto. Amanhã, quando a reunião da Assembléia Legislativa for 
aberta, nada impede que votemos esse veto sem a presença das pessoas. 
Alerto-os para o papel importante da Oposição em um parlamento. É 
importante a discussão das matérias no parlamento. Muitas vezes, pensamos 
que o parlamento é para votar, mas a idéia é de podermos discutir as 
matérias. Essa matéria interessa aos estudantes e aos Deputados, que vêm 
aco•npanhando essa discussão há muito tempo. No início da reunião, 
dizíamos que precisávamos de mais tempo para discutir. E esse tempo nos 
será concedido, porque não votaremos essa matéria hoje, como muitos 
diziam. Estamos aqui para isso, mas não votaremos a matéria. 

O Deputado Antõnio Andrade - Sr. Presidente, o Deputado João Leite falou 
que os Deputados que diziam que queriam votar não estão mais presentes. 
Houve um acordo com a lideranças dos estudantes para que essa matéria 
não fosse votada hoje, mas na próxima quarta-feira. Então, os Deputados 
ausentaram-se devido a esse acordo. Do contrário, estariam presentes 55 
Deputados, para votar. Os Deputados foram embora após serem 
comunicados de que havia um acordo para não votar a matéria hoje. A 
proposta seria para encerrar a discussão. Assim, o veto permaneceria na 
pauta e, na quarta-feira, seria votado na reunião extraordinária da manhã. O 
Deputado disse que esse veto poderia ser votado amanhã. Então, 
poderíamos encerrar a discussão amanhã, na ausência dos estudantes. Se a 
reunião não encerrar hoje, encerrará na quarta-feira, de qualquer forma, 
porque há mais três reuniões para esgotar o prazo da discussão. Seriam uma 
ordinária amanhã, uma ordinária na terça-feira e uma extraordinária na 
quarta-feira pela manhã, quando devemos votar o veto . 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, o Deputado Antõnio 
Andrade falou tudo que tinha para ser falado. Ficou acertado, juntamente 
com a liderança dos estudantes, que a votação ficará para quarta-feira, às 9 
horas. Aqui, nesta Casa, não tem moleque. Se quiséssemos colocar o projeto 
na surdina, já teriamos votado, e teria perdido. Agora, o Deputado que me 
antecedeu vem falar coisas que não são verdadeiras. A política está 
mudando, mas está mudando porque nós estamos mudando. Então, a 

~-------------------------------J 
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O Deputado Miguel Martini - Deixamos para encerrar a discussão e a 
votação na quarta-feira. O PSDB assume o compromisso de não obstruir se 
achar que o momento é oportuno para votar o veto. Então, nesse 
encaminhamento que fazemos, que isso fique muito claro. 

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importáncia da matéria 
constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos 
Deputados, para verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Alvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 17 Deputados. Portanto, não 

há quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reumao, desconvocando a 
reunião extrarodinária de amanhã, dia 1 O, às 9 horas, e convocando os 
Deputados para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a 
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.391/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE- de Salinas, com sede nesse município. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento lntemo. 

Fundamentação 
A APAE de Salinas, de natureza assistencial, mantém estabelecimentos 

especializados na habilitação e na reabilitação do excepcional. Promovendo 
a sua educação e assistindo-o em suas necessidades quotidianas, logra o 
seu bem-estar e ajustamento social. 

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora do titulo 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.391/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 2001. 
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Em que pese à boa intenção do legislador, a matéria padece de alguns 
problemas de conteúdo, alguns dos quais foram sanados pela Comissão que 
nos antecedeu, a qual optou por apresentar substitutivo. 

Permaneceu, no entanto, no texto do substitutivo, a imposição, para a 
escola, de buscar recursos junto à comunidade e ao poder público, como se 
deste não fosse o dever de prover as condições suficientes para que as 
escolas de seu sistema cumpram sua missão constitucional de oferecer a 
todos ensino fundamental e médio gratuito e de qualidade. 

Por outro lado, embora desejável e importante, a colaboração da 
comunidade deveria sempre ser voluntária, sem jamais estar atrelada a uma 
imposição legal para que a escola vá a ela em busca de quaisquer recursos, 
sejam financeiros, materiais ou técnicos. Não cabe à lei obrigar a escola ou 
seus alunos e servidores a assumir atribuições estranhas a sua natureza. 

Por esse motivo, apresentamos emenda ao Substitutivo n° 1, suprimindo 
seu art. 4°. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.306/2000 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o art. 4° do Substitutivo n° 1, renumerando-se os artigos 

seguintes. 
Sala das Comissões, 16 de maio de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- José Henrique, relator- Dalmo Ribeiro Silva. 

PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.319/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, a proposição em pauta 

dispõe sobre a utilização, por municípios, de imóveis pertencentes ao Estado. 
Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto e lhe apresentou a 
Emenda n° 1 . 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, ele o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob cor:nento estatui que os imóveis pertencentes ao Estado 

que se encontrarem desocupados e em situação de abandono serão cedidos 
a trtulo de comodato, para utilização pelos municípios onde estiverem 
situados. A futura lei define, ainda, as hipóteses em que os imóveis serão 
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considerados abandonados. 

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não vislumbrou nenhum óbice de ordem constitucional ou legal 
para a aprovação do projeto. Todavia, apresentou a Emenda n° 1, 
objetivando substituir o contrato previsto na proposição, porquanto, com o 
advento da Constituição do Estado, o meio adequado para a transferência 
gratuita da posse para terceiros de bem público é por meio de cessão de uso 
especial, prevista no inciso 111 do § 2° do art. 18 da Carta mineira. 

Vale ressaltar que a futura lei não trará nenhum ônus para os cofres 
públicos, não ensejando nenhuma despesa para o Estado, pois está em 
conformidade com os mandamentos legais pertinentes. A transferência de 
posse dos imóveis para as Prefeituras evitará prejuízos, sendo que o 
patrimônio público poderá ser mais bem administrado, conservando-se os 
bens e evitando-se a sua depredação. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de lei n° 

1.319/2000, no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2001. 
Mauro lobo, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - lvair Nogueira 

- Rogério Correia - Eduardo Brandão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.336/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto em estudo, do Deputado Agostinho Silveira, institui o Programa 
Paz na Escola, de ação interdisciplinar, para a prevenção e o controle da 
violência nas escolas da rede pública do Estado. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade com as Emendas n°s 1 a 5. 

Vem a matéria agora a esta Comissão para receber parecer de 1° turno, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A violência verificada nos dias de hoje afeta até mesmo a escola, local, por 

excelência, de formação do cidadão, onde estão se tomando cada vez mais 
freqüentes casos de vandalismo, de agressões, de furtos, entre outros. 

O Programa Paz na Escola, agindo interdisCiplinarmente e contando com o 
apoio e a participação da comunidade, visa à prevenção e ao controle da 
violência nas escolas da rede pública de ensino do Estado. Além de 
desenvolver ações e campanhas educativas que valorizam a vida e 
conscientizam tanto crianças e adolescentes quanto cidadãos da 
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Adelino de Carvalho, relator. 
PARECER PARA O 1• TURNO SOBRE A EMENDA, APRESENTADA EM 
PLENÁRIO, Á PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N" 33/2000 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de 1/3 dos membros desta Assembléia e tendo como primeiros 
signatários os Deputados Sargento Rodrigues, Elaine Matozinhos, Cabo 
Morais e João Paulo, a Proposta de Emenda á Constituição n• 33/2000 
objetiva dar nova redação ao art. 137 da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/2/2000, a proposição foi, nos 
termos do art. 201, ele o art. 111, I, "a", do Regimento Interno, distribuída a 
esta Comissão Especial, que opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n• 1. 

Publicado o parecer, foi a proposta incluída na ordem do dia para 
discussão, durante a qual recebeu a Emenda n• 1. Publicada a emenda no 
"Diário do Legislativo" de 19/10/2000, volta a proposição a esta Comissão 
para receber parecer nos termos do que determina o § 2• do art. 188 da 
norma regimental. 

Fundamentação 
A emenda objeto deste parecer acrescenta parágrafo ao art. 1• da Proposta 

de Emenda à Constituição n• 33/2000, determinando que o comando contido 
no "capur do dispositivo tenha vigência a partir de 1°/1/2003. 

Entendemos que a realidade trágica refletida pelos indicadores do aumento 
da criminalidade e o clamor da população, que hoje se sente insegura nos 
grandes centros urbanos, nas cidades menores e até no campo, exigem 
atitudes imediatas do poder público. 

Entretanto, o processo de integração das ações de segurança pública, 
devido a sua complexidade, tem que ser precedido de numerosas medidas 
preparatórias e de profundas mudanças culturais no interior dos organismos 
responsáveis pela operacionalização das políticas de defesa social. 

Tendo em vista o maior prazo concedido pela emenda em análise e a 
possibilidade que ele abre para um processo mais elaborado de integração 
dos organismos policiais, julgamos de bom-senso atribuir á legislação infra-
constitucional os pormenores desse processo. 

Conclusão 
Dadas essas razões, concluímos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n• 33/2000 na forma do Substitutivo n• 2, a seguir apresentado, 
que acolhe a Emenda n•1. 

SUBSTITUTIVO N• 2 
Dá nova redação aos arts. 136 e 137 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - O "caput" do art. 136 da Constituição do Estado passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 136- A segurança pública, direito e responsabilidade de todos e dever 

do Estado, com a finalidade de efetivação da política estadual de defesa 
social e de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, é exercida pelos seguintes órgãos, estruturados em sistema 
único:n. 

Art. 2° - O art. 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 137- A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar se 
subordinam ao Governador do Estado, coordenados por órgão único, de 
natureza executiva, organizado nos termos da lei.". 

Art. 3°- O art. 100 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica 
acrescido do seguinte §2°, passando seu parágrafo único a vigorar como §1°: 

"Art.100- ........... . 
§2° - A unificação do sistema a que se refere o art. 136 e a coordenação a 

que se refere o art. 137 vigorarão a partir de 1 o de janeiro de 2003.". 
Art. 4° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2001. 
Cabo Morais, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Màrcio 

Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.306/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em exame, do Deputado Màrcio Cunha, prevê a realização da 
Semana de Conservação Escolar no calendário da Secretaria de Estado da 
Educação. 

A matéria recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, e vem a esta Comissão para 
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob apreciação determina que a Secretaria da Educação 

preveja, anualmente, no calendário de suas escolas a realização de uma 
semana dedicada à promoção de atividades relacionadas à manutenção e à 
conservação de prédios e equipamentos escolares, com a participação de 
alunos e seus familiares, professores e servidores de cada unidade da rede 
de ensino estadual. Esses dias serão contados como dias letivos, com 
freqüência obrigatória, devendo, ainda, a escola promover eventos 
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comunidade, o programa se envolve com a escola no que respeita a 
projetos culturais, sociais, desportivos, buscando combater as causas da 
violência. Tal programa conta com a criação de um grupo de trabalho 
composto por professores, funcionários, alunos, especialistas em segurança 
pública e educação, pais e cidadãos que se disponham a colaborar com a 
comunidade escolar no sentido da realização dos objetivos almejados. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou emendas que objetivam 
corrigir vicies de naturezas constitucional e legal da proposição. Assim, a 
Emenda n• 1, ao corrigir a redação do art. 2°, preserva a autonomia 
assegurada aos estabelecimentos de ensino pela legislação federal; as 
demais emendas, de natureza supressiva, têm a finalidade de dar 
constitucionalidade à matéria, porque os artigos suprimidos invadem 
competências próprias de outros Poderes. 

O projeto é, portanto, bastante significativo já que pretende mobilizar a 
sociedade, de forma articulada, em favor da paz na comunidade escolar. 

Conclusão 
Pelas razões mencionadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.336/2000, no 1° tumo, com as Emendas n•s 1 a 5, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- José Henrique, relator- Dalmo Ribeiro Silva. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.350/2001 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em epígrafe dispõe 

sobre a obrigatoriedade da inclusão de relatórios adicionais no Balanço Geral 
do Estado, além dos estabelecidos pela Lei Federal n• 4.320, de 1964. 

Publicado, foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da proposição com a Emenda n• 1, que apresentou. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos 
aspectos financeiro e orçamentário, nos termos do art. 188, combinado com o 
art. 102, 111, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em estudo visa a instituir a obrigatoriedade de o Balanço 

Geral do Estado apresentar demonstrativos da execução das despesas por 
região e por meta e das despesas efetuadas para o cumprimento das 
vinculações constitucionais de receitas . 

A forma da prestação de contas é estabelecida por um conjunto de normas, 
em especial a Lei Federal n• 4.320, de 17/3/64. Além dela, temos as 
instruções normativas dos Tribunais de Contas da União {IN n• 28/99) e do 
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Estado (IN n• 28/99) e, recentemente, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar n• 101, de 2000). Esta procurou se ater mais à questão 
da gestão fiscal, objetivo diferente do que se depreende do projeto de lei 
apresentado. 

Os demonstrativos exigidos pela proposição procuram dar uma visão 
regionalizada do gasto público, bem como criar um instrumento de 
averiguação do autorizado na lei orçamentária, em comparação com o 
realizado pelo gasto público, expresso nas metas. 

A Lei n• 4.320, de 1964, marco introdutório de novos conceitos de gestão 
orçamentária, apesar de se referir a programas de trabalho em diversos de 
seus dispositivos, não criou condições formais e metodológicas necessárias à 
implantação do orçamento-programa no Brasil. Clara está a ausência de 
integração entre os processos de planejamento, de orçamento e de 
execução, uma vez que as metas incluídas nas propostas orçamentárias são, 
apenas, instrumentos para justificar os recursos pedidos a cada ano, sem 
nenhuma correlação com a execução orçamentária durante o exercício. 
Nesse sentido, qualquer análise dos procedimentos adotados desde o 
processo de planejamento e orçamento até o registro da evidenciação das 
despesas indicará uma desconexão entre os aspectos orçamentários, 
direcionados unicamente para controle de legalidade e de regularidade 
contábil, e o sistema de planejamento, que originariamente é estruturado a 
partir da indicação das metas físicas a alcançar. Tais fatos inviabilizam a 
avaliação de desempenho entre o planejado e o efetivamente realizado. 

A medição permanente da coerência entre as metas e objetivos e os 
resultados obtidos da administração de recursos, no que diz respeito ao 
beneficio social, por meio da utilização de parâmetros ou indicadores de 
gestão apropriados, é uma preocupação comum aos gestores públicos 
contemporâneos. Nesse sentido, queremos chamar a atenção para que o 
Poder Executivo, com o apoio e a parceria dos demais Poderes, conclua a 
implantação e operacionalização do Sistema de Programação, 
Acompanhamento e Avaliação do Gasto Público - SIPAG -, a cargo da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. 

Portanto, entendemos que o projeto deve prosperar para possibilitar que 
esta Casa e, como conseqüência, a sociedade possam ter, na prestação de 
contas do poder público, instrumentos capazes de proporcionar uma maior 
transparência dos gastos públicos. 

Com o objetivo de aperfeiçoar a técnica e tomar os demonstrativos exigidos 
compatíveis com a execução orçamentária do Estado, apresentamos o 
Substitutivo n• 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 
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1.350/2001, no 1 o tu mo, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir 
apresentado, e pela rejeição da Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. Esclarecemos que, com a aprovação do Substitutivo n° 1, fica 
prejudicada a Emenda no 1, cujo teor está contemplado no texto do 
substitutivo. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a forma de apresentação do Balanço Geral do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Balanço Geral do Estado conterá, além dos estabelecidos pela 

legislação, os seguintes demonstrativos da execução da despesa: 
1 -dos Programas de Trabalho por Região de Planejamento; 
11 - dos Programas de Trabalho por metas constantes da lei orçamentária; 
111 -das vinculações constitucionais. 
Parágrafo único - Os demonstrativos a que se referem o "caput" deste 

artigo deverão discriminar as despesas por origem de recursos. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Eduardo Brandão -

Sebastião Navarro Vieira - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.399/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n° 1.399/2001 visa 
autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-
MG - a assumir a estrada que menciona. 

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma proposta. 

Posteriormente, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
emitiu parecer opinando por sua aprovação na forma proposta. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer, 
obedecendo ao disposto no art. 188, c/c o art. 102, Vil, "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição ora em estudo objetiva autorizar o DER-MG a trazer para sua 

responsabilidade a manutenção e a conservação da estrada de rodagem 
Franciscópolis - ltambacuri. 

Segundo informações prestadas pela Diretoria de Manutenção do DER-
MG, essa estrada, situada na região Nordeste do Estado, com 
aproximadamente 80 km de extensão, não está incluída no Plano Rodoviário 
Estadual - PRE -, encontrando-se, portanto, sua manutenção e conservação 
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a cargo das Prefeituras das cidades de Franciscópolis e ltambacuri. 

De fato, cabe aos municípios a gestão e a manutenção de suas estradas, 
mas no caso em estudo, as prefeituras responsáveis pela conservação da 
mencionada estrada não dispõem de recursos suficientes para tal 
empreitada. A situação merece, portanto, uma análise mais acurada. 

A Lei n° 11.403, de 21/1/94, que reorganiza o DER-MG, lança sobre o 
assunto, no seu Capítulo 11, que trata da finalidade e competência da 
autarquia, a seguinte luz: 

"Art. 2° - O DER tem por finalidade assegurar solucões adequadas de 
transporte rodoviário de pessoas e bens, no ãmbito do Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 3°- ............................................. . 
111 - executar, direta e indiretamente os servicos de projetos. implantacão, 

pavimentação, conservação. recuperacão e melhoramento em estradas de 
sua jurisdição, ou em outras mediante convênio com as entidades de direito 
público interessadas. 

VIl - articular-se, mediante convênio, ajuste, contrato ou acordo, com 
entidades públicas e privadas. para integrar as atividades rodoviárias e de 
transporte no Estado." (Grifes Nossos.) 

Vê-se, pelo exposto, que a nobre intenção do autor da proposição encontra 
pleno amparo na referida lei, que insere, no rol de atribuições do DER-MG, a 
manutenção e a conservação de rodovias até mesmo por convênio, contrato 
ou outro ajuste que o valha. 

Vale ressaltar que a adequada manutenção e conservação da malha 
existente ê prioritária, uma vez que a malha básica está praticamente 
implantada, e a crise atual aponta de forma enérgica para a diminuição dos 
custos de transportes, que têm correspondido a parcelas significativas nos 
preços dos produtos. 

Nessa esteira, importa frisar que os Municípios de Franciscópolis e 
ltambacuri se .situam em importante região produtora, tendo sua economia 
centrada na agricultura e pecuária com expressivo rebanho bovino, 
dependendo, conseqüentemente, de uma adequada malha viária para 
escoamento e devida comercialização de seus produtos. 

Sob a ótica financeiro-orçamentária a proposição em pauta aumentará as 
despesas para os cofres públicos, mas os benefícios sociais e comerciais 
dela advindos muito compensarão esse impacto. 

A Lei n° 13.825, de 24/1/2001, que estima as receitas e fixa as despesas do 
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercfcio de 2001, fixa, 
no quadro de detalhamento dos investimentos por regiões de planejamento e 
municípios do DER-MG, recursos de R$ 9.417.421,00 destinados á 
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implementação e pavimentação de rodovias para a região da qual fazem 
parte os citados municípios. 

Acrescente-se ainda que, como autoriza a Lei n• 4.320, de 17/3/64, poderá 
ocorrer a suplementação dos créditos casos esses sejam insuficientes para 
cobrir os gastos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.399/2001, no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Eduardo Brandão -

Sebastião Navarro Vieira- Rogério Correia. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 

1.410/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em epígrafe 

modifica a estrutura administrativa da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. 

A proposição, publicada no "Diário do Legislativo" em 7/3/2001, foi 
aprovada, em 1 • turno, com as Emendas n• s 1 e 2. A seguir, vem a matéria à 
Mesa da Assembléia para, nos termos do art. 189, ele o art. 79, VIII, "a", do 
Regimento Interno, receber parecer. Em anexo segue a redação do vencido, 
que é parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de resolução em epígrafe visa a promover adequação da 

estrutura administrativa da Casa às demandas geradas pela dinâmica dos 
tempos atuais, em que a agilidade nas decisões e a eficácia dos resultados 
das ações do poder público, mais do que exigência constitucional, 
representam fontes de legitimação para a própria existência da administração 
pública. 

Espelhando o contexto aberto e amplamente democrático, que sempre 
pauta as ações dessa Casa Legislativa, a proposição original recebeu, ainda 
no 1 o turno, sugestões para o seu aprimoramento, que são incorporadas ao 
projeto, no substitutivo que apresentamos ao final deste parecer. As valiosas 
contribuições dos Deputados Miguel Martini, João Leite, Paulo Piau, Rogério 
Correia, Adelmo Carneiro Leão, Maria José Haueisen, Ivo José e dos 
Deputados da Bancada do PSB, que, inclusive, chegaram a ser formalizadas 
por meio de minutas de emendas a serem apresentadas em Plenário, muito 
contribuíram para o aperfeiçoamento do projeto. Esses parlamentares e 
muitos outros, de todos os partidos, a quem se deve louvar pela sua 
preocupação com a estrutura administrativa da Assembléia, mostraram, com 
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sua participação, que a construção de novas relações administrativas 
demanda um esforço democrático e coletivo em que eventuais discordãncias 
podem ser superadas em nome do interesse coletivo. 

A apresentação, em 2° turno, de um substitutivo, visa, portanto, a 
sistematizar e tornar claro e transparente o texto da proposição, ao mesmo 
tempo em que se incorporam várias sugestões encaminhadas a este relator e 
aqui acatadas . 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de 

Resolução n° 1.410/2001 na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- A estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa 

abrange: 
I - no primeiro grau, a Mesa da Assembléia; 
11 -no segundo grau, a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa; 
111 - no terceiro grau, a Diretoria-Geral Adjunta, a Diretoria Legislativa, a 

Diretoria de Planejamento e Finanças, a Diretoria de Comunicação 
Institucional, a Diretoria de Administração e Recursos Humanos e a 
Procuradoria-Geral; 

IV - no quarto grau, as gerências-gerais, as coordenações de área, a 
Procuradoria-Geral Adjunta e a Escola do Legislativo; 

V - no quinto grau, as gerências operacionais. 
§ 1 o - A abrangência das atribuições das unidades a que se refere o inciso 

111 são as constantes no anexo desta resolução. 
§ 2° O detalhamento das estruturas de que trata o "caput" deste artigo e as 

atribuições das unidades a que se referem os incisos IV e V serão objeto de 
deliberação da Mesa da Assembléia. 

§ 3° - O preenchimento das posições do Sistema de Gerenciamento e 
Assessoramento da Secretaria da Assembléia, mantidas a remuneração e os 
requisitos previstos na legislação em vigor observará, ainda, as seguintes 
condições: 

I - ser integrante do Banco de Desenvolvimento do Servidor- BDS -; 
11 - ter obtido aprovação em avaliação de desempenho ou de atuação nos 

dois anos anteriores à nomeação ou à designação para exercício de cargo ou 
função, conforme condições previstas em regulamento próprio; 

111 -a fonma de provir]1ento confonme dispuser o regulamento. 
Art 2° - O cargo de Diretor-Geral é de provimento em comissão e 

recrutamento limitado, mantidas a codificação, a remuneração e as 
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§ 1° - O provimento do cargo de que trata este artigo é de competência da 
Mesa, por indicação do Presidente da Assembléia Legislativa. 

§ 2° - São requisitos para o exercício do cargo de que trata este artigo: 
I - graduação em curso de nível superior concluída pelo menos cinco anos 

antes da data da nomeação; 
11 - idoneidade e reputação ilibada; 
111 - inexistência de parentesco consangüíneo ou afim, até o 3° grau, com 

. membro da Mesa da Assembléia. 
IV - ocupação, na data da nomeação, por pelo menos doze anos, de cargo 

de provimento efetivo e de nível superior de escolaridade do quadro de 
carreira da Secretaria da Assembléia 

§ 3° - O exercício do cargo a que se refere este artigo é limitado a dois 
anos, permitida uma única recondução por igual período. 

§ 4° - O ocupante do cargo a que se refere este artigo será 
automaticamente exonerado ao final do mandato da Mesa da Assembléia 
que o houver nomeado. 

§ 5° - No primeiro provimento do cargo a que se refere este artigo a partir 
da data de publicação desta resolução, poderá ser adotado o recrutamento 
amplo, não se aplicando, nesse caso, o disposto no inciso IV do § 2° deste 
artigo e exigindo-se, como condição para o provimento, que o indicado 
preencha os requisitos previstos nos incisos I a 111 do § 2° e que tenha 
experiência comprovada de, no mínimo, oito anos no exercício de função ou 
atividade profissional que exija conhecimentos de planejamento, gestão 
organizacional e gestão e administração de recursos humanos. 

§ 6° - Na hipótese de recondução, por um único período subseqüente, do 
primeiro Diretor-Geral nomeado, a partir da publicação desta resolução, 
poderá ser adotada a forma de provimento prevista no§ 5°. 

§ 7° - São competências da Diretoria-Geral as estabelecidas no inciso 11 do 
art. 2° da Deliberação da Mesa n° 458, de 31 de agosto de 1990. 

Art. 3° - Fica transformado em Secretário-Geral da Mesa o cargo de 
Assessor Executivo de Planejamento e Controle, de que trata o art. 4° da 
Resolução n° 5.189, de 16 de novembro de 1999, de provimento em 
comissão e recrutamento limitado, mantidas a mesma codificação e 
remuneração e as atribuições previstas no art. 62 da Resolução n° 3.800, de 
30 de novembro de 1985. 

§ 1°- O provimento do cargo de que trata este artigo é de competência da 
Mesa da Assembléia, por indicação do Presidente da Assembléia Legislativa, 
e recairá em servidor que: 

I - seja ocupante de cargo efetivo de Técnico de Apoio às Atividades da 
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Secretaria ou de Procurador; 

11 - tenha completado curso de nível superior pelo menos cinco anos antes 
da data de sua nomeação; 

111 - conte mais de doze anos de efetivo exercício na Secretaria da 
Assembléia. 

§ 2• - O exercício do cargo a que se refere este artigo é limitado a dois 
anos, permitida uma única recondução por igual período. 

§ 3° - O ocupante do cargo a que se refere este artigo será 
automaticamente exonerado ao final do mandato da Mesa da Assembléia 
que o houver nomeado. 

§ 4• - São competências da Secretaria-Geral da Mesa as estabelecidas no 
inciso I do art. 2° da Deliberação da Mesa n• 458, de 31 de agosto de 1990. 

Art. 4° - O cargo de Secretário, previsto no parágrafo único do art. 2° da 
Resolução n• 5.134, de 1 O de setembro de 1993, passa a denominar-se 
Diretor, código AL-DAS-2-01, mantido o símbolo de vencimento, a forma de 
provimento e os requisitos para nomeação e as competências discriminadas 
no art. 13 da Resolução n• 5.134, de 1 O de setembro de 1993. 

§ 1•. O provimento do cargo de que trata este artigo é de competência da 
Mesa da Assembléia, ouvido o Diretor -Geral. 

§ 2• - São requisitos para provimento do cargo de que trata este artigo os 
estabelecidos no § 3° do art. 1° desta resolução. 

Art. 5° - Os três cargos de Coordenador de Ensino, de que trata o art. 17 da 
Resolução n• 5.134, de 10 de setembro de 1993, e um cargo de Assessor, de 
que tratam o art. 4° e o Anexo I da Resolução n• 5.126, de 21 de dezembro 
de 1992, passam a denominar- se Coordenador de Área, código AL-DAS-1-
03, mantido o mesmo símbolo de vencimento AL-S-03. 

§ 1 • - O provimento e a exoneração do cargo de que trata este artigo são 
de competência da Mesa da Assembléia, ouvido o Direto-Geral. 

§ 2° - São condições para o provimento do cargo de Coordenador de Área: 
I - ocupar, pelo período mínimo de quatro anos, cargo do quadro de 

servidores de carreira da Secretaria da Assembléia, de que tratam o art. 2• 
da Resolução n• 5157, de 13 de julho de 1995, e o art. 5° da Resolução n• 
5.1 05, de 26 de setembro de 1991; 

11 - ter nível superior de escolaridade. 
§ 3° - São competências do Coordenador de Área as estabelecidas no art. 

14 da Resolução n• 5.134, de 10 de setembro de 1993. 
§ 4°- São requisitos para o provimento do cargo de que trata este artigo os 

estabelecidos no§ 3° do art. 1° desta resolução. 
Art. s•- O disposto nos arts. 4° e 5° da Resolução n• 5.157, de 13 de julho 

de 1995, aplica-se também ao servidor ocupante de cargo efetivo ou 
pertencente ao grupo de execução em efetivo exercício de cargo de 
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provimento em comissão e recrutamento amplo na Assembléia 
Legislativa, nas condições e nos limites estabelecidos em regulamento. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se a, no máximo, 3% (trés 
por cento) do quantitativo de servidores ativos de que tratam o art.2• da 
Resolução n• 5.157 de 13 de julho de 1995, e o art. 5° cl21 <;; - -'ução n• 
5.1 05, de 26 de setembro de 1991. 

Art. 7• - Fica transformado o comitê de que trata o art. 12 da Resolução n• 
5.134, de 1 O de setembro de 1993, em Conselho Consultivo da Mesa - CCM. 

§ 1 • - Compete ao Conselho Consultivo da Mesa assessorar a Mesa da 
Assembléia no delineamento da política estratégica institucional. 

§ 2° - Regulamento da Mesa da Assembléia disporá sobre o Conselho de 
que trata o "caput" deste artigo. 

Art. a• -Nos termos do regulamento, a gratificação de que trata o art. 28 da 
Resolução n• 5.086, de 31 de agosto de 1990, somente será concedida, a 
part:r da data de publicação desta resolução, a cada interstício de dois anos, 
a servidor que tenha alcançado o padrão AL-52 e que comprove seu 
aperfeiçoamento profissional, observados, ainda, os demais requisitos em 
vigor até a data de publicação desta resolução. 

Art. 9° - Poderão participar, com direito a voz e voto, no Conselho 
Administrativo, de que trata o art. 1° da Resolução n• 5.111, de 19 de 
dezembro de 1991, com alterações posteriores, até três representantes dos 
servidores da Secretaria da Assembléia, mantendo-se inalteradas as demais 
condições e regras para a composição do referido Conselho. 

Art. 1 O - É facultado, para efeito do beneficio previsto nos arts. 1 • a 5° da 
Lei n• 9.532, de 30 de dezembro de 1987, observada a ressalva do art. 21 da 
Lei n• 9.592, de 14 de junho de 1988, e no art. 22 da Resolução n• 5.115, de 
29 de maio de 1992, o cômputo total ou parcial do período em que o servidor 
tenha recebido vantagem pecuniária a titulo de tarefa especial diária de 
direção e assessoramento. 

§ 1° - O disposto no "caput" deste artigo só se aplica ao servidor ocupante 
de cargo de provimento em comissão de recrutamento limitado e ao servidor 
designado para o exercício de função gratificada, a partir da vigência desta 
resolução. 

§ 2° - Regulamento disporá sobre o disposto neste artigo e sobre a 
percepção e a extinção da tarefa especial diária de direção e 
assessoramento. 

Art. 1 o - Esta resolução será regulamentada no prazo de noventa dias. 
Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o "caput" 

e o§ 1° do art. 4° e o art. 9° da Resolução n• 5.134, de 10 de setembro de 
1993, o art. 4° da Resolução n• 5.179, de 23 de dezembro de 1997, e o 

~----------------------------------__J 
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parágrafo único do art. 5° da Resolução n• 5.130, de 4 de maio de 1993. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de maio de 2001. 
Antônio Júlio; Presidente - Mauri Torres, relator - Olinto Godinho 

Wanderley Ávila. 
Anexo 

(a que se refere o§ 1• do art. 1• da Resolução n•, de de 2001) 
Diretoria-Geral Adjunta - DGA: dar suporte à Diretoria-Geral em suas 

atividades, de modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa 
desempenhe adequadamente sua missão institucional. 

Diretoria Legislativa - DLE: gerir as ações estratégicas de suporte temático 
e processual à Mesa da Assembléia, ao Plenário e às Comissões, e 
acompanhar e sistematizar os resultados de projetos e programas de 
interlocução com a sociedade, de modo a contribuir para que a Assembléia 
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional. 

Diretoria de Planejamento e Finanças - DPF: gerir, no nível estratégico, as 
ações nas áreas de planejamento, de finanças e de sistemas de informações, 
de modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe 
adequadamente sua missão institucional. 

Diretoria de Comunicação Institucional - DCI: gerir as ações estratégicas de 
comunicação institucional, voltadas para a divulgação das atividades do 
Poder Legislativo e para o estabelecimento de canais permanentes de 
interlocução com a sociedade em geral e com o público interno, em 
particular, além de oferecer suporte para estudos e pesquisas e promover a 
capacitação e o aperfeiçoamento profissional dos agentes públicos, de modo 
a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe adequadamente 
sua missão institucional. 

Diretoria de Administração e Recursos Humanos - DRH: gerir as ações de 
recursos humanos, de suprimento, de apoio logístico e suporte às atividades 
institucionais e ao controle patrimonial, no nível estratégico, de modo a 
contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe adequadamente 
sua missão institucional. 

Procuradoria-Geral - PGA: prestar consultoria jurídica à Assembléia e 
representá-la judicial e extrajudicialmente, de modo a contribuir para que 
desempenhe adequadamente sua missão institucional. 

Redação do Vencido no 1• Turno 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.410/2001 

Modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 •- A estrutura da Secretaria da Assembléia Legislativa abrange: 
I - no primeiro grau, a Mesa da Assembléia; 

. 
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11 - no segundo grau, a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa; 
111 - no terceiro grau, a Diretoria-Geral Adjunta, a Diretoria Legislativa, a 

Diretoria de Planejamento e Finanças, a Diretoria de Comunicação 
Institucional, a Diretoria de Administração e Recursos Humanos e a 
Procuradoria-Geral; 

IV - no quarto grau, as gerências-gerais, as coordenações de área e a 
Procuradoria-Geral Adjunta; 

V- no quinto grau, as gerências operacionais. 
§ 1•- A estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 

ãmbito do quarto e do quinto graus, será objeto de regulamento próprio. 
§ 2•- As atribuições das unidades previstas nos incisos 111 a V serão objeto 

de regulamento próprio. 
Art. 2• - O cargo de Diretor-Geral é de provimento em comissão e 

recrutamento amplo, mantida a codificação e remuneração. 
§ 1 • - O provimento do cargo de que trata este artigo será de competência 

da Mesa da Assembléia, por indicação do Presidente da Assembléia 
Legislativa. 

§ 2° - São requisitos para o exercício do cargo de que trata este artigo: 
I - formação de nível superior há pelo menos cinco anos; 
11 - experiência comprovada de, no mínimo, oito anos no exercício de 

função ou atividade profissional que exija conhecimentos de planejamento, 
gestão organizacional, gestão e administração de recursos humanos; 

111 -idoneidade e reputação ilibada; 
IV - inexistência de parentesco consangüíneo ou afim, até o 3° grau, com 

membros da Mesa da Assembléia. 
Art. 3° - Fica transformado no cargo de Secretário-Geral da Mesa o cargo 

de que trata o art. 4° da Resolução n• 5.189, de 16 de novembro de 1999, de 
provimento em comissão e recrutamento limitado, mantida a codificação e a 
remuneração. 

Parágrafo único - O provimento do cargo de que trata este artigo será de 
competência da Mesa da Assembléia, por indicação do Presidente da 
Assembléia Legislativa, e recairá em servidor que: 

I - seja ocupante de cargo efetivo de Técnico de Apoio ás Atividades da 
Secretaria ou Procurador; 

11 -tenha completado curso de nfvel superior há pelo menos cinco anos; 
111 - conte mais de oito anos de efetivo exercfcio na Secretaria da 

Assembléia. 
Art. 4° - Compete á Diretoria-Geral o disposto no inciso 11 do art. 2° da 

Deliberação da Mesa n• 458, de 31 de agosto de 1990. 
Art. s• - Compete ao Diretor-Geral o disposto no art. 63 da Resolução n• 

3.800, de 30 de novembro de 1985 . 
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Art. 6° - Compete à Secretaria-Geral da Mesa o disposto no inciso I do 

art. 2° da Deliberação da Mesa n• 458, de 31 de agosto de 1990. 
Art. 7• - Compete ao Secretário-Geral da Mesa o disposto no art. 62 da 

Resolução n° 3.800, de 30 de novembro de 1985. 
Art. 8° - A Assessoria de Planejamento Estratégico fica transformada em 

Diretoria de Planejamento e Finanças - DPF. 
Art. 9° - A Diretoria de Informação e Comunicação - DIC - passa a 

denominar-se Diretoria de Comunicação Institucional - DCI. 
Art. 10- A Diretoria Administrativa e Financeira- DAF- passa a denominar-

se Diretoria de Administração e Recursos Humanos - DRH. 
Art. 11 - O cargo de Secretário, previsto no parágrafo único do art. 2° da 

Resolução n• 5.134, de 10 de setembro de 1993, passa a denominar-se 
Diretor, código AL-DAS-2-01, mantido o símbolo de vencimento, a forma de 
provimento, os requisitos para nomeação e as competências discriminadas 
no art. 13 da Resolução n• 5.134, de 10 de setembro de 1993. 

Art. 12 - Os três cargos de Coordenador de Ensino, de que trata o art. 17 
da Resolução n• 5.134, de 1 O de setembro de 1993, e um cargo de Assessor, 
de que tratam o art. 4° e o Anexo I da Resolução n• 5.126, de 21 de 
dezembro de 1992, passam a denominar- se Coordenador de Área, código 
AL-DAS-1-03, mantido o símbolo de vencimento AL-S-03. 

§ 1 • - O provimento e a exoneração do cargo de que trata este artigo é de 
competência da Mesa da Assembléia, por indicação do Presidente da 
Assembléia Legislativa, sendo de investidura privativa de servidor da área 
administrativa de sua Secretaria não ocupante de cargo em comissão de 
recrutamento amplo o qual conte mais de quatro anos de efetivo exercício na 
Assembléia Legislativa e tenha concluído curso superior de escolaridade. 

§ 2°- Compete ao Coordenador de Área o disposto no art. 14 da Resolução 
n• 5.134, de 1 O de setembro de 1993. 

Art. 13- O disposto nos arts. 4° e 5° da Resolução n• 5.157, de 13 de julho 
de 1995, aplica-se também ao servidor ocupante de cargo efetivo ou 
pertencente ao Grupo de Execução, em efetivo exercício de cargo de 
provimento em comissão e recrutamento limitado na Assembléia Legislativa, 
nas condições e nos limites estabelecidos em regulamento. 

Art. 14- Fica transformado o comitê de que trata o art. 12 da Resolução n• 
5.134, de 1 O de setembro de 1993, em Conselho Consultivo da Mesa - CCM. 

Parágrafo único - Regulamento da Mesa da Assembléia disporá sobre o 
Conselho de que trata o "capuf deste artigo. 

Art. 15 - Esta resolução será regulamentada no prazo de noventa dias. 
Art. 16- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o "caput" 

e o § 1 • do art. 4° e o art. 9° da Resolução n• 5.134, de 1 O de setembro de 
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1993, e o art. 4° da Resolução n• 5.179, de 23 de dezembro de 1997. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.087/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

989 

A Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia requer à 
Presidência desta Casa sejam solicitadas ao Secretário de ·Estado da 
Educação informações acerca da situação apresentada por algumas 
professoras da rede estadual de ensino, relativa ao término de adjunção junto 
a escola municipal e ao exercício do magistério sem a devida habilitação. 

Requer, ainda, seja dada ciência do inteiro teor dessa proposição às 
referidas senhoras. 

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

Fundamentação 
De conformidade com o inciso IX do art. 100 do Diploma Regimental, cabe 

às comissões, em razão da matéria de sua competência ou da matéria 
compreendida em sua denominação, ou mesmo da finalidade de sua 
constituição, encaminhar, por intermédio da Mesa Diretora da Assembléia 
Legislativa. pedido escrito de informação a Secretário de Estado ou a outras 
autoridades estaduais. 

O mandamento regimental está amparado por norma constitucional e deflui 
da prerrogativa deste Poder de fiscalizar e controlar os atos do Executivo, 
assim como garantir que a sociedade tenha um governo honesto, justo, 
obediente à lei e eficaz. 

Conforme a documentação anexada ao processo, alguns servidores 
efetivos do Estado estavam em adjunção na Prefeitura de Monte Santo de 
Minas, nos anos de 1998 e 1999, em decorrência da municipalização do 
ensino. 

Ao término da adjunção, foram lotados em escolas estaduais e autorizados 
a lecionar matérias para as quais não possuíam habilitação especifica, tendo 
que cumprir horário nessas unidades por não conseguirem a carga horária 
exigida, ou seja, 18 aulas. 

Em razão de terem seus vencimentos rebaixados, foram orientados a 
retomar à universidade para cursarem matéria especifica. Esse fato. apesar 
dos problemas gerados para os servidores, se justificaria. caso eles 
estivessem em inicio de carreira. Porém, com mais de 20 anos de efetivo 
exercício e na iminência de se aposentarem, não teriam como concluir a 
especialização em tempo hábil e assumir carga horária integral para 
igualarem seus vencimentos aos percebidos no inicio da adjunção. 

Por se tratar de um caso que tem ocorrido em outras regiões mineiras, 
consideramos procedente que a Secretaria de Estado da Educação se 
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posicione a respeito da matéria. No entanto, objetivando dar mais clareza 
ao texto da proposição, optamos por apresentar-lhe substitutivo no final do 
parecer. 

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

2.087/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO W 1 

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

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, atendendo a 
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, requer a V. Exa., nos 
termos regimentais, seja enviado pedido de informação ao Secretário de 
Estado da Educação acerca dos servidores efetivos que, por força da 
municipalização ou vinculação do ensino fundamental, encontravam-se 
adjuntos a Prefeituras e agora, lotados em escolas estaduais, ministram 
aulas para as quais não possuem habilitação específica e que, em via de se 
aposentarem, foram orientados a ingressar novamente em universidades 
para adquirirem especialização. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de maio de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.128/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia requer á 
Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado oficio ao 
Dignissimo Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
solicitando-lhe informações sobre a disponibilidade financeira da instituição e 
a prioridade de sua aplicação para o ano 2001. 

Requer, ainda, que a informação seja fornecida com o veto do Governador 
aos dispositivos orçamentários que obedeciam à Emenda Constitucional n° 
47 ou com a manutenção do mesmo. 

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

Fundamentação 
A UEMG, autarquia de regime especial, pessoa jurídica de direito público, 

com sede e foro em Belo Horizonte, tem património e receita próprios e goza 
de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão 
financeira e patrimonial. 

A matéria a que se refere o requerimento trata da disponibilidade financeira 
da UEMG, suas prioridades de aplicação e das conseqüências que 
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resultariam da manutenção ou rejeição dos incisos 79, 80 e 82, que fazem 
parte da Lei n• 13.825, de 24/1/2001. 

O art. 199, § 1°, da Constituição Estadual, dispõe que: 
"§ 1• - O Estado destinará dotação e recursos à operacionalização e à 

manutenção das atividades necessárias à total implantação e 
desenvolvimento da UEMG e da UNIMONTES, no valor de, no minimo, 2% 
da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, repassados em 
parcelas mensais equivalentes a um doze avos do total, no mesmo 
exercício". 

Quando da aprovação por este parlamento da Proposta de Lei das 
Diretrizes Orçamentárias, entre as emendas apresentadas, três beneficiavam 
a UEMG. Aprovadas em Plenário, foram enviadas ao Executivo para sanção. 
Hoje são os incisos 79, 80 e 82 da Lei n• 13.825, de 24/1/2001, com os 
seguintes objetivos: operacionalização; desenvolvimento do ensino, da 
pesquisa e da extensão; manutenção das atividades necessárias à total 
implantação e desenvolvimento da universidade, respectivamente, como 
dispõe a citada lei. 

Tais emendas foram aprovadas em Plenário e, como dissemos, fizeram 
parte da proposição de lei enviada ao Executivo para sanção, tendo sido 
vetadas na forma dos referidos incisos. Para apreciação dos vetos, a 
Assembléia Legislativa constitui Comissão Especial que, no prazo regimental, 
deverá emitir parecer sobre eles. 

Apreensivo com a repercussão financeira que a manutenção ou a rejeição 
dos vetos poderá acarretar, com possíveis entraves à dinâmica educacional 
da UEMG, o Deputado signatário requisita a opinião de seu Reitor sobre o 
assunto, nos termos já mencionados. 

Consideramos a solicitação e oportuna; no entanto, como no requerimento 
não estão claros seus objetivos, optamos por apresentar emendas ao final do 
parecer. 

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

2.128/2001 com as Emendas n•s 1 e 2, a seguir apresentadas. 
EMENDAN• 1 

No requerimento em epígrafe, substitua-se a palavra: "Digníssimo", por 
"Magnífico" . 

EMENDAN"2 
No requerimento em epígrafe, substitua-se a expressão "seja fornecida 

com o veto do Governador aos dispositivos orçamentários que obedeciam à 
Emenda Constitucional n• 47 ou com a manutenção do mesmo" por "leve em 
consideração as conseqüências que a manutenção ou rejeição dos incisos 
79, 80 e 82 da Lei n• 13.825, de 24/1/2001, poderão acarretar à UEMG". 
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de maio de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator- Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.130/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Durval Ângelo, a proposição em análise requer 
ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam transcritas nos anais desta 
Casa as reportagens que o jornal "Estado de Minas" publicou nos dias 7 e 
8/4/2001, abordando a questão do transporte público e do transporte 
chamado "alternativo". 

Publicada em 19/4/2001, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os limites dentro dos quais pode ou não ser acolhido pedido de transcrição 

de matéria nos anais da Casa podem ser inferidos da redação do inciso XIII 
do art. 233 do Regimento Interno, que submete à votação requerimento 
escrito "que solicitar a inserção, nos anais da Assembléia, de documento ou 
pronunciamento não oficial, especialmente relevante para o Estado". 

Num exercício de hermenêutica, devemos entender o "especialmente 
relevante para o Estado" como um assunto que exprima uma tendência 
comum da gente mineira, a ser conservada e transmitida aos pósteros por 
meio de sua transcrição; ou um que faça uma análise dos fatos que influam 
ou, mais tarde, possam influir na história do Estado; ou, ainda, um que se 
revele de tal forma pertinente ao entendimento do momento político então 
vivido, que deva perenizar-se mediante o registro nos anais da Assembléia 
Legislativa. 

Consoante essa linha de raciocínio, emitimos nosso ajuizamento de que a 
matéria cuja transcrição se pretende inserir nos anais deste parlamento não 
se ajusta aos limites regimentais, pois, quanto à sua relevância, nos termos 
em que está identificada pelo dispositivo regimental, cabe-nos fazer restrição. 

As publicações abordando o transporte coletivo e o chamado transporte 
"alternativo" trazem legitima manifestação em favor da melhoria do transporte 
público de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. Trata-se, a bem da 
verdade, de uma análise dos fatos atuais que envolvem a questão e de um 
alerta para o futuro sobre sistema de transporte. Entretanto, é matéria que diz 
respeito à municipalidade, e não ao Estado como um todo, justificando mais 
sua inclusão nos anais da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Requerimento n• 2. 130/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de maio de 2001. 
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Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto 
Coelho- Ivo José- Olinto Godinho- Mauri Torres- Alvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.377/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.377/2001, do Deputado Antônio Andrade, que declara 
de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de 
Paracatu, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1" ao art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.377/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança 

Preventiva de Paracatu - CCSPP -, com sede no Município de Paracatu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - 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 Comissões, 1 O de maio de 2001. 
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Viana, relator - Amilcar Martins. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 17/5/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Gil Pereira, notificando o falecimento do Sr. João Paculdino 

Ferreira Filho, ocorrido na Alemanha, em 11/5/2001. (-Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Gil Pereira, notificando o falecimento da Sra. Lenyr Silva, 

ocorrido em Montes Claros, em 16/5/2001. (-Ciente. Oficie-se.) 
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ATA DA 154• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 16/5/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Álvaro Antônio 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 

Dia): Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, 
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.696; discursos dos 
Deputados Sebastião Costa e Rogério Correia; questão de ordem; discurso 
do Deputado Rogério Correia; questão de ordem; discurso do Deputado 
Rogério Correia; questão de ordem; chamada para verificação de quórum; 
existência de quórum para a continuação dos trabalhos; suspensão e 
reabertura da reunião; discursos dos Deputados Miguel Martini, Paulo 
Pettersen e Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem; discursos dos 
Deputados Márcio Kangussu, Elaine Matozinhos, Alencar da Silveira Júnior, 
Cabo Morais e Cristiano Canêdo; encerramento da discussão; requerimentos 
dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Sebastião Costa; deferimento; 
questão de ordem; votação do veto ao art. 5" e seu parágrafo único e aos 
incisos 9 a 13, 16, 21, 22,24 a 26, 48 a 50, 59 a 62, 72, 84, 88 a 90, 94 a 96, 
99, 100, 107, 5, 17 a 19, 23, 35, 36, 40, 41 e 108 do Anexo VI do art. a•, 
salvo destaques; manutenção; questão de ordem; votação do veto aos 
incisos 73, 75, 76, 79, 80 e 82 do Anexo VI, salvo destaques; rejeição; 
votação do veto ao art. 5"; discursos dos Deputados Edson Rezende e 
Antônio Andrade; questão de ordem; votação secreta; rejeição; votação do 
veto ao inciso 5 do Anexo VI; manutenção; votação do veto ao inciso 24 do 
Anexo VI; manutenção; votação do veto ao inciso 25 do Anexo VI; questão de 
ordem ; leitura do inciso 25 do Anexo VI; votação secreta; manutenção; 
votação do veto ao inciso 40 do Anexo VI; discursos dos Deputados 
Sebastião Navarro Vieira e Miguel Martini; votação secreta; manutenção; 
votação do veto ao inciso 86 do Anexo VI; discursos dos Deputados Rogério 
Correia, Márcio Cunha e Alencar da Silveira Júnior; votação secreta; 
manutenção; votação do veto ao inciso 87 do Anexo VI; manutenção; votação 
do veto ao inciso 107 do Anexo VI; discurso do Deputado Ivo José; votação 
secreta; manutenção - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 
1" turno, do Projeto de Resolução n• 1.410/2001; requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira; discursos dos Deputados Mauro Lobo, Sebastião 
Navarro Vieira, Antônio Carlos Andrada e Rogério Correia; questão de 
ordem; discurso do Deputado Ivo José; questões de ordem; prorrogação da 
reunião; suspensão e reabertura da reunião; requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira; deferimento; apresentação das Emendas n•s 3 a 
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12; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com as 
emendas à Mesa da Assembléia, para parecer - Encerramento. 

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 - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - 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 - Eduardo 
Brandão - Eduardo Herrneto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Errnano 
Batista - Fábio Avelar- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely TarqOinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -José Braga - José Henrique -
José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívía - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Ás 9h15min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila , 2•-secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Nos termos do edital de 

convocação, a Presidência vai passar à 2" Parte da reunião, com a discussão 
e votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em tumo único, do Veto 

Parcial à Proposição de Lei n• 14.696, que estima as receitas e fixa as 
despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento 
de Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 
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2001. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado 
relator em Plenário, o Deputado Gil Pereira opinou pela manutenção do veto 
ao art. 5° e seu parágrafo único e aos incisos 9 a 13, 16, 21, 22, 24 a 26, 4a a 
50, 59 a 62, 72, 84, aa a 90, 94 a 96, 99, 100, 107, 5, 17 a 19, 23, 35, 36, 40, 
41 e 10a do Anexo VI do art. ao, salvo destaques; e pela rejeição do veto aos 
incisos 73, 75, 76, 79, ao e a2, todos do Anexo VI do art. ao. Continua em 
discussão o veto. Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado Sebastião 
Costa. 

O Deputado Sebastião Costa• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados 
estudantes que aqui se encontram, numa demonstração de que têm 
consciência do objetivo que querem alcançar, fundamental para que nós, 
parlamentares, tenhamos consciência do ato que praticaremos nesta 
oportunidade com relação ao veto do Sr. Governador, no que se refere a 
matéria de interesse do ensino superior no Estado de Minas Gerais, ontem, 
conversando com nossa bancada, chegamos à conclusão de que o PFL 
deveria formalizar sua posição com relação ao veto. 

Isso foi feito numa nota entregue ao Deputado Paulo Piau, que agora fez 
retomá-la às minhas mãos para que eu faça sua leitura. (-Lê:) 

"UEMG E UNI MONTES: Caminhos de Desenvolvimento 
A Bancada Estadual do PFL manifesta sua posição contrária ao veto do 

Governador do Estado relativo à destinação de recursos à UEMG e à 
UNIMONTES, prevista nos incisos LXXIII, LXXV, LXXVI, LXXIX, LXXX e 
LXXXII do Anexo VI da Lei Orçamentária, pelos motivos a seguir expostos: 

1° - A implantação da UEMG só se concretizará pela decisão política de 
alocar recursos em favor deste empreendimento. 

2° - Nascidas do desejo dos parlamentares mineiros, investidos do poder 
constituinte, a UEMG e a UNIMONTES ensejaram o maior número de 
emendas quando da redação do texto constitucional de 19a9, representando, 
assim, a expressão da vontade popular de todos os mineiros relativamente 
ao anseio de dotar Minas Gerais de uma universidade próprias. 

3° - Os recursos financeiros destinados pela Assembléia, por uma feliz 
iniciativa do companheiro de bancada, Deputado Paulo Piau, possibilitam a 
operacionalização e manutenção das atividades necessárias á total 
implantação e desenvolvimento da universidade, investimento que projetará o 
nosso Estado no campo educacional e cientifico. A insensibilidade política do 
Governador, que, alheio aos reclamos de seus governados, só tem olhos 
para o projeto pessoal da eleição à Presidência da República, levou-o a vetar 
esses recursos, impedindo que se realize essa aspiração do povo mineiro . 

Os Deputados do PFL de Minas conclamam seus colegas das bancadas 
compromissadas com os interesses da comunidade mineira a votarem pela 
rejeição dos vetos, a fim de que nosso Estado dê um salto qualitativo em 
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direção ao desenvolvimento. 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2001". 
A nota está subscrita por este Deputado, Líder da Bancada do PFL, com a 

concordância de todos os Deputados, aos quais consultei antes mesmo de 
tomar a decisão, para que não fosse uma decisão do Líder, mas da Bancada 
do PFL. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores jornalistas, senhoras e senhores, 
a participação do PFL nesse processo se dá não de forma isolada, mas 
sintetizando o pensamento desta Casa Legislativa com relação à questão da 
UEMG. 

Aqui, por ocasião da Assembléia Nacional Constituinte, como faz menção a 
nota lida, criou-se a UEMG, com inspitação em exemplos de outros Estados 
da Federação, principalmente São Paulo. A partir dai, sucessivas pessoas 
foram nomeadas para dirigir a Universidade, sem, contudo, que ela tivesse 
orçamento ou estrutura suficientes para a sua verdadeira efetivação. 
Passaram-se alguns governos, e, recentemente, o Poder Legislativo, depois 
de esperar o Executivo por diversos anos, resolveu promulgar uma emenda 
constitucional com aprovação unânime neste Plenário. Não foi também a 
iniciativa de uma bancada, foi a iniciativa de um parlamentar da Bancada do 
PFL, o Deputado Paulo Piau, mas que foi aprovada por unanimidade pelos 
presentes ao Plenário naquela data. 

Uma vez aprovada por unanimidade, na nossa visão, foi ratificado o 
compromisso que a Assembléia tem com a Universidade. Com a aprovação 
unânime, o Presidente promulgou a emenda à Constituição que destinava 
recursos ao ensino superior, á UEMG e à UNIMONTES. 

Dias após, chegou a esta Casa a proposta orçamentária. E a Assembléia, 
uma vez mais, apresentou emenda destinando 2% dos recursos, para evitar 
que, posteriormente, o Governo dissesse que, embora estivesse promulgada 
a emenda à constituição, não teria a dotação orçamentária específica para 
atender às despesas decorrentes da referida emenda. 

A Assembléia Legislativa, portanto, numa retrospectiva que faço para os 
estudantes e os Srs. Deputados, criou a UEMG na Constituição de 1989, 
destinou recursos a ela por meio de emenda à constituição, do Deputado 
Paulo Piau, e ratificou essa mesma posição quando, na proposta 
orçamentária, destinou-lhe o mesmo percentual. A Assembléia não alterou, 
apenas ratificou a sua posição anterior. Uma vez votado nesta Casa, foi o 
orçamento encaminhado ao Sr. Governador, para sanção. Talvez 
inadvertidamente, ou assessorado por alguém com visão diferente sobre a 
importância da Universidade, o Governador tenha vetado os 2% contidos no 
orçamento. Logo após, entrou também com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, em Brasília, contra a emenda que destinava 2% à 
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UEMG. 

Fica a nossa indagação: por que o Governo do Estado reconhece a 
existência da UEMG, reconhece a sua importância, nomeia para dirigi-la 
pessoa de renomado conhecimento e respeito, nomeia os seus auxiliares, 
reconhece as unidades agregadas do interior e não quer destinar recursos a 
ela? Por que uma estrutura, se não vai funcionar? Essa é a nossa 
preocupação. Por isso, a Assembléia está exercendo, neste caso e em tantos 
outros, um papel preponderante de acompanhamento de sugestões de 
emendas e até mesmo de insistência, como estamos fazendo aqui, 
permitindo que os estudantes participem dessa cruzada cívica. 

Quero ressaltar que a atitude dos estudantes nas galerias é da maior 
importância. Estão aqui num gesto cívico, procurando sensibilizar poucos 
Deputados, porque a grande maioria nesta Casa já está consciente de que 
há necessidade de derrubar esse veto. Quero dizer para as pessoas que têm 
uma proximidade maior com o Governo que derrubar esse veto é apenas 
uma autorização, já que o orçamento do Estado de Minas e do Brasil é uma 
lei autorizativa. É apenas uma autorização a mais ao Sr. Governador, para 
que possa destinar á UEMG e à UNIMONTES seus recursos, prestigiando o 
Reitor e seus auxiliares, por ele próprio nomeados. Com isso, ele permite que 
a UEMG, de fato, funcione e que o Estado cumpra o seu papel com essa 
instituição. Concedo a palavra, neste momento, ao Deputado Paulo Piau, que 
é um intransigente defensor do ensino público e da presença do Estado 
nessa mesma atividade. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Sebastião Costa, 
inicialmente, gostaria de parabenizá-lo pela colocação clara relativa à postura 
do PFL nesse caso da UEMG e da UNIMONTES. 

Porém, gostariamos, Sr. Deputado, que V. Exa. esclarecesse aos 
estudantes, professores e Diretores de faculdades que se encontram nas 
galerias, os quais podem não conhecer, como se dá o processo legislativo. V. 
Exa. poderia lembrar que esse encaminhamento, essa discussão do projeto 
depende do quórum, que está baixo. Esse projeto exige quórum qualificado, 
e, se quisermos ter a chance de derrubar o veto do Sr. Governador, 60 
Deputados em Plenário é o mínimo de que precisaríamos. 

Já conversamos com o Sr. Presidente para que haja, de fato, um esforço, 
inclusive o de suspender as reuniões das Comissões no momento exato da 
votação. Acho que há concordância por parte de todos de que, se houver 
quórum qualificado, dispensam-se a discussão e os encaminhamentos de 
votação. 

Essa é a minha posição para poder avançar no processo de votação, mas 
acho interessante que V. Exa., como Líder do PFL, esclareça o procedimento 
para derrubada desse veto, seus critérios e sua demanda, para que as 
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galerias entendam que V. Exa. está nesta tribuna exatamente ganhando 
tempo para que o quórum possa ser alcançado. Com esse que existe agora, 
evidentemente não há nenhuma chance de se derrubar o veto da UEMG e da 
UNI MONTES. Obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa• - Agradeço ao Deputado Paulo Piau. 
Seguindo o nosso roteiro de raciocínio, realmente o telespectador, o 
estudante, o professor, enfim, a comunidade mineira pode estar 
questionando a razão de eu estar usando 34 minutos. De fato, os 34 minutos 
de que estou fazendo uso é um direito regimental e uma necessidade 
premente. Poderia, em 2 minutos, fazer a leitura dessa nota, expor a posição 
do PFL e encerrar a nossa fala, permitindo que a matéria fosse votada logo 
após o encerramento de sua discussão. 

Se todos os inscritos para discutir desistirem de fazê-lo, poderá ser 
encerrada a discussão agora mesmo e, em seguida, poderíamos entrar no 
processo de votação. Porém, os estudantes, que futuramente serão 
Deputados, Governadores ou assumirão qualquer outra atividade na política 
ou fora dela, devem ser esclarecidos do fato de que o Regimento Interno da 
Assembléia exige 39 votos "não" para se derrubar o veto do Sr. Governador. 
Naturalmente, para se ter 39 votos "não", é necessário que se tenha em 
Plenário um número de Deputados superior a 39 e a boa-vontade de todos. 
Então, é preciso que os estudantes se conscientizem de que, neste 
momento, nesta tribuna, eu já teria cumprido a minha missão com a leitura 
dessa nota. Porém, estou exercendo esse direito de permanecer aqui por 
mais algum tempo para permitir a chegada de tantos outros parlamentares e 
o encerramento de alguma atividade em comissão que possa estar 
acontecendo. 

Espero ter todos os votos "não", mas, se, por acaso, entre esses 50, 20% 
entenderem que devem votar pela manutenção do veto, ainda nos restariam 
40 votos, o que é número suficiente para a derrubada do veto. 

Estou esclarecendo bem essa posição, porque o PFL não tem interesse em 
obstruir essa votação. Pelo contrário, nossa intenção é votar e derrubar o 
veto. Mas, para isso, é preciso ter, no mínimo, 50 parlamentares votando. Se 
10 deles - 20% do total -entenderem que devem votar com o Governo, ainda 
sobram 40, número suficiente, já que 39 votos derrubam o veto . 

Quero tranqüilizar os estudantes, pois parece haver uma boa-vontade 
geral. O que se espera é a presença dos Deputados em Plenário, porque 
entendemos que a Assembléia não pode ser incoerente. Depois de a 
unanimidade ter, por meio de uma emenda à Constituição, destinado 2%, não 
pode agora manter um veto que ratifica esta posição da própria Assembléia. 
É por isso que estou na tribuna realizando um trabalho que parece de 
conscientização, mas que tem o objetivo de fazer com que o Plenário esteja 
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E por essa razão que estamos preocupados, e precisamos que os 
estudantes nos ajudem. E importante que, aqueles que puderem, façam 
contato com o parlamentar de sua região, para conscientizá-lo, porque não 
podemos perder a oportunidade de dar um recado a mais ao Governo do 
Estado: que a Assembléia não criou a UEMG para brincadeira. Ela foi criada 
na época da constituinte: foi promulgada uma emenda constitucional; isso foi 
colocado no Orçamento; tudo com aprovação unânime. E agora não 
podemos ficar derrotados numa situação dessa. Por isso, estamos fazendo 
esse sacrifício, e quero que o Deputado Durval Ângelo dê a sua contribuição 
neste momento, já que solicitou a palavra, e sua manifestação será muito 
oportuna. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)- Deputado Sebastião Costa, Líder 
do PFL, gostaria de confirmar algumas questões levantadas por V. Exa. A 
primeira é que considero de grande sabedoria usar este espaço para 
discussão, porque precisamos de 39 votos "não". Na semana passada, no 
entusiasmo, acabamos perdendo um grande instrumento de pressão, que era 
o processo de discussão dos outros vetos. Talvez criássemos uma crise 
institucional, um hiato, do ponto de vista do processo legislativo, o que 
permitiria que deixássemos para a próxima semana ou forçássemos o 
Governo a negociar. 

É bom que os estudantes saibam que o Governador não vetou por engano, 
mas consciente, porque quer derrubar o veto relativo à UEMG, tanto que 
entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, contra a 
emenda à constituição que aqui promulgamos, a qual trata da questão dos 
recursos da UEMG e da UNIMONTES, que já está contida no próprio 
regimento. 

Temos que ter uma garantia nesse sentido, porque hoje temos, em tese, 
votos contrários ao Governo. Alguns Deputados vão marcar "não" no 
pontinho vermelho, pela derrubada do veto. Só que não chegam a 30 votos. 
Precisaríamos sensibilizar Deputados governistas, que já foram contatados 
pelas bases, os alunos, professores, servidores da UEMG e comunidade em 
geral, para que houvesse essa mudança e que eles votassem contra a 
orientação do Governo. O número que temos não é suficiente. 

Queríamos dizer também que estamos nos retirando do Plenário agora, 
para a Comissão de Direitos Humanos, porque temos um debate com 
convidados sobre as promoções feitas na Polícia Militar no ano passado, 
outra trapalhada do Governo. 

Esperamos que só haja votação aqui com a suspensão dos trabalhos de 
todas as comissões. O Presidente pode determinar isso, com exceção de 
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reunião de CPI. Isso é regimental. Então, que ele determine a suspensão 
para que venhamos votar, porque só desta forma vamos garantir uma 
margem. Gostaria até de ir mais além, precisamos de 55 Deputados, no 
mínimo. Cinqüenta é um número temerário, porque 12 votos contrários já 
derrubariam essa proposta da educação. 

Gostaria que os estudantes nas galerias prestassem bastante atenção, na 
hora que formos apreciar a questão dos incisos que dizem respe~o á UEMG. 
Há dois botões, o verde é "sim", o vermelho é "não". Quem estiver a favor da 
UEMG, a favor da educação tem que apertar o botão vermelho. Então, peço 
aos estudantes que prestem bastante atenção. São dois botões. São três, se 
incluirmos o branco. O vermelho é o do meio, o que todos olham. Já que não 
conseguimos sensibilizar para que o voto fosse em aberto, esperamos que 
votemos no do meio, no vermelho. Espero que todos prestem atenção, é o do 
meio. O verde, o sim, confirma o veto, mantém o veto do Govemo, o branco é 
ficar em cima do muro. Deve ser o do meio, o vermelho. Como estou fazendo 
esse movimento aqui no vermelho, qualquer estudante que estiver na galeria 
pode perceber e observar, principalmente, as mesas mais perto. 

Vamos entrar aqui na operação Cosme e Damião. Na hora da votação, 
vamos distribuir os Deputados da Oposição pelas bancadas para que 
estejam próximos aos Deputados do Govemo. Acho que esse é um reforço 
ético, um reforço de autoridade, um reforço educacional. Seria como aula de 
recuperação. Então, estaremos próximos, fazendo uma operação Cosme e 
Damião, para que estejamos bem do lado, porque hoje a educação terá 
papel, será realmente valorizada. Toda vigilância é necessária. Alguns 
demõnios são espantados com oração, com muita vigilância e com muito 
jejum. Então, que, pelo menos, façamos a segunda parte para expulsar o 
demõnio do analfabetismo, do atraso tecnológico, o demõnio daqueles 
dirigentes que acham que educação não é fundamental para o povo. Então, é 
o do meio, é o vermelho. 

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço a intervenção do Deputado 
Durval Ângelo. Neste momento, peço ao Deputado Paulo Piau que, se 
possível, confira quantos Deputados temos em comissões. Se tivermos 50 
Deputados em Plenário, abrirei mão do restante do tempo que tenho para 
encerrar a discussão e para passarmos, em seguida, à votação por que todos 
esperamos. Se não tivermos os 50, sou obrigado, querendo ou não, a 
continuar exercendo o prazo regimental, para permitir a chegada dos 
Deputados, para que possamos ter, como disse e volto a repetir, 50 
Deputados em Plenário, no mínimo. O necessário e o ideal seria termos 60, 
mas, neste momento, como todos os estudante estão observando, o número 
que temos em Plenário é muito inferior a isso, e não queremos correr riscos. 
Precisamos ter 39 votos "não", e, para isso, precisamos ter mais de 39 
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Deputados em Plenário, até mesmo para legitimar o processo de 
votação. Além disso, não podemos correr o risco de algum Deputado querer 
manter o veto do Governador, caso haja esse número e caso ele seja 
superior a 1 O, com menos de 49 Deputados. Assim, teremos a derrota. 
Quando estamos insistindo para que o Governador perca essa batalha na 
Casa, isso não é para derrotar o Governo como um todo, não é para derrotar 
a sua base, longe disso. É para manter a coerência da Assembléia 
Legislativa, que promulgou uma emenda constitucional que recebeu mais de 
60 votos em Plenário, a qual criou, na Constituinte de 1988, a UEMG, e que 
aprovou, por unanimidade, o orçamento do Estado, com destinação de 2% 
para a Universidade. Nosso objetivo aqui, e tenho a certeza de que é o 
mesmo dos estudantes, não é criar embaraços para a base de apoio do 
Governo, pelo contrário, é fazer com que a Assembléia Legislativa se 
fortaleça como instituição, ela, que já praticou vários atos com o mesmo 
propósito. 

Não quero aqui dizer que a Oposição se arvora, hoje, na solução do 
problema. Caso o resultado seja favorável à derrubada do veto, não 
estaremos aqui para tripudiar, para dizer que derrotamos. Não é isso o que 
estamos querendo. Queremos, sim, que a Universidade ganhe, que os 
estudantes sejam bem-sucedidos, que as universidades ganhem, que Minas 
Gerais ganhe. Não estamos preocupados em ter vencedores ou vencidos. 
Estamos, sim, preocupados com a coerência que deve haver por parte da 
Assembléia Legislativa. Estamos fazendo esse trabalho. 

Quero me reportar aos estudantes para lembrá-los de que estou 
aguardando a informação que vai chegar daqui a pouco. Se tivermos, nas 
dependências da Casa, mais de 50 Deputados, todos com disposição de 
votar a matéria na parte da manhã, num gesto de respeito aos estudantes, 
abrirei mão de parte do tempo que ainda disponho para que possamos votar 
a matéria. Enquanto essa informação não chega, é importante que eu exerça 
o prazo regimental. Assim, aguardo a chegada dos Deputados, para que 
possamos votar com um número representativo. Havendo boa-vontade de 
80%, caso estejam 50 Deputados em Plenário, poderemos votar essa 
matéria. Aqui há muitos estudantes de Matemática, que sabem fazer muito 
bem esses cálculos. Se tivermos aqui 50 Deputados, e 80% deles estiverem 
comprometidos com a causa da educação, teremos a derrubada do veto. Se 
tivermos aqui 40 Deputados, e não houver 1 00% comprometidos com a 
causa da educação, estaremos perdendo na hora da votação. A Oposição 
está procurando fazer esse trabalho. Quando digo que a Oposição está 
exercendo esse papel, ela o está exercendo em nome do Poder, não em 
nome do PFL, do PT ou do PSDB. Estamos aqui exercendo esse papel em 
nome da Assembléia Legislativa. 
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Quero me reportar à Constituinte de 1989, quando isso foi um 

compromisso da instituição. Em 1989, criou-se a UEMG. O Governo, naquela 
época, não argüiu a inconstitucionalidade daquela disposição constitucional 
transitória. Ela criava tão-somente a Universidade, mas não lhe destinava 
recursos financeiros. Tempos depois, depois de aguardar a iniciativa do 
Executivo por quase dez anos, esta Assembléia tentou resolver o problema, 
por meio de emenda constitucional votada e aprovada unanimemente. Vale 
lembrar aos estudantes que a emenda constitucional é votada pela forma 
nominal. O Deputado é chamado a votar e se manifesta. Naquela votação 
nominal, tivemos 62 ou 64 votos, se não me falha a memória, ou seja, a 
unanimidade dos presentes no Plenário. 

Depois da promulgação dessa emenda, a Assembléia aprovou uma 
emenda ao orçamento do Estado destinando à UEMG o mesmo valor, 2%, 
coerente com o que já aprovara anteriormente. Aí veio a nossa decepção. O 
Governo tirou a máscara que usava, vetou o orçamento e entrou com uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a emenda aprovada nesta Casa. 

Mas confio na consciência cívica de cada Deputado que apóia o Governo 
nesta Casa. Essa empreitada de derrubada do veto não representa uma 
vitória dos estudantes, da Oposição ou do corpo docente da UEMG. 
Representa a vitória da coerência de quem sinalizou nessa direção, de quem 
recomendou que o Governo fosse autorizado - já que o orçamento é uma 
peça autorizativa - e que, mesmo assim, vetou. Por isso estamos fazendo 
este trabalho agora. Volto a repetir como funciona essa manobra, para que 
os estudantes entendam. Estamos empenhados, aguardando a chegada dos 
Deputados ao Plenário, para, de imediato, cancelar todas as inscrições de 
parlamentares para discutir e votar, também de imediato, a matéria. Os 
estudantes de Matemática sabem fazer essa conta muito bem. Precisamos 
ter, no mínimo, 50 Deputados em Plenário, para ter o apoio de 80%, que 
representam 40 votos "não". Se tivermos 60 Deputados, basta que 75% deles 
votem conosco. 

Se o veto for derrubado, como esperamos, esse fato não representará a 
derrota de ninguém, mas a vitória do povo mineiro, a vitória das 
universidades e, sobretudo, a vitória da Assembléia Legislativa. Por 
sucessivas vezes, a Assembléia insistiu em sensibilizar o Executivo em 
relação á criação da UEMG. Já que toda a sua diretoria foi nomeada, 
presumia-se que, a partir da nomeação de alguém para dirigir um órgão de 
primeiro escalão, automaticamente deveria ser elaborada uma maneira de 
destinar recursos a esse órgão. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a repetir que esta nossa luta 
é para que Minas Gerais ganhe. Para isso, é preciso que a educação seja 
respeitada e valorizada. 



1004 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado 

Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

representantes da imprensa, estudantes e professores que nos visitam hoje 
para assistir à apreciação do veto do Governador do Estado ao projeto de lei 
do orçamento de 2001 na Assembléia Legislativa, a discussão desse veto já 
se prolonga, e tem chamado a atenção, especialmente, o veto do Governador 
á verba destinada à UEMG e à UNI MONTES. 

A Assembléia, por unanimidade, além de aprovar uma emenda 
constitucional estabelecendo o patamar de 2% para a UEMG e a 
UNI MONTES, também estabeleceu no orçamento deste ano verba que fosse 
suficiente para se cumprir essa emenda. Essa proposta acabou recebendo 
um veto do Governador. Estamos encaminhando e discutindo para que esse 
veto seja rejeitado no que diz respeito à verba destinada à UEMG e à 
UNIMONTES. 

A impressão que tenho é que a Assembléia pretende derrubar esse veto. 
Mas, para isso, precisamos de quórum suficiente, até para que todos que nos 
visitaram durante esse tempo e os que estão aqui hoje não se decepcionem 
com o resultado da votação, que será secreta, por força regimental. 

É necessário que tenhamos número suficiente de Deputados. O 
parlamentar que me antecedeu falou em pelo menos 60 Deputados. Vamos 
ver se conseguimos até um número maior, que nos dê a garantia, de fato, de 
que esse veto será derrubado. Tenho a impressão de que o veto será 
derrubado. Acredito que os Deputados já tenham uma consciência formada a 
respeito da necessidade da aplicação dessa verba no ensino público de 3° 
grau em Minas. 

É preciso, além disso, que os estudantes saibam que a derrubada do veto 
não significa que a vitória está ganha; depois ainda teremos de forçar o 
Governo a, de fato, aplicar esses recursos na UEMG e na UNIMONTES. 
Muitas vezes, isso não é feito. 

Existe um dispositivo constitucional que diz que o Governo tem de aplicar 
determinado percentual na FAPEMIG, para pesquisa, e, governo após 
governo, há desrespeito a essa norma. Sempre o Tribunal de Contas chama 
a atenção do Executivo, mostrando que não há aplicação, mas fica por isso 
mesmo. Forçar o Governo do Estado depois será fundamental para que 
consigamos implementar essa verba para a UEMG. 

Passo a palavra ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, mas depois, 
solicitarei recomposição de quórum para verificarmos o número de 
Deputados que já temos, para termos essa segurança. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Gostaria de dizer para 
as lideranças estudantis nas galerias que está na hora de formar comissões 
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para ir a cada gabinete pedindo aos Deputados que compareçam ao 
Plenário. Há vários Deputados inscritos, e seus discursos podem durar a 
manhã toda. Só haverá votação na hora que tivermos o quórum adequado. 
Cabe, agora, à liderança estudantil formar comissões, correr gabinete por 
gabinete. Não adianta telefonar, chamando os Deputados para o Plenário, 
porque só vamos votar o veto quando houver quórum satisfatório. 

Na porta do Plenário também está sendo feito um trabalho, que tem de ser 
intensificado. Está na hora de arregaçar as mangas, pegar no pesado, 
porque é um momento decisivo. Sentimos, agora, o clima favorável à 
derrubada do veto, ao contrário do que se falava na reunião estudantil, 
quando se pedia a reunião com o Líder do Governo. Naquele momento, via 
que o veto seria mantido. Mas agora vejo o contrário, a menos que a traição 
seja muito grande. O clima é de que o veto será derrubado. 

Em Plenário e na ante-sala há muitos Deputados, mas outros ainda estão 
em seus gabinetes, recebendo Prefeitos e lideranças. Que os colegas que 
fizerem uso da palavra convoquem os Deputados que estão em seus 
gabinetes a vir ao Plenário, para iniciarmos logo a votação. Mesmo que 
demore duas ou três horas, apenas colocaremos o veto em votação quando 
tivermos quórum suficiente para nos dar a vitória. 

Repito o que já disse várias vezes: não briguemos com os estudantes. Ou 
derrubamos o veto, ou os estudantes vão derrubar muitos Deputados nas 
umas, na próxima eleição. 

O Deputado Rogério Correia - É pertinente a sugestão do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior de convocarmos os Deputados a comparecerem no 
Plenário o mais rápido possível - os estudantes podem percorrer os 
gabinetes para isso - e aos que já estão presentes, mas ainda não marcaram 
sua presença, solicitamos que o façam. Cinco comissões estão em 
andamento, o que significa que há muitos Deputados na Casa. Sem quórum 
não conseguiremos derrubar o veto. 

O Deputado João Leite nos lembrou de algo importante. Além de garantir a 
derrubada do veto, teremos, depois, de forçar o Governador a cumprir o 
orçamento. Será outra tarefa a empreender, porque nem sempre o que está 
no orçamento ê cumprido. Dei o exemplo da FAPEMIG, mas há outros. 
Esperamos que o Governador do Estado -e ele terá de ser pressionado para 
isso - coloque em execução a verba para a UEMG. 

Aproveito a oportunidade para lembrar que o Governador tem outro 
compromisso com a educação, que diz respeito aos professores e 
trabalhadores do ensino público em Minas Gerais, qual seja, a elaboração e a 
execução do plano de carreira dos professores estaduais. Isso foi promessa 
de campanha, e, durante a greve do ano passado, a promessa foi reforçada. 

Delegamos ao Governador a oportunidade de fazer uma lei que 
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implementasse o plano de carreira. O Sind-UTE e a Secretaria de 
Educação elaboraram o plano, e o Secretário da Educação entregou-o ao 
Governador. Infelizmente, o plano encontra-se engavetado ou em estudos na 
Fazenda, mas não em execução. Não foi implementado por via de lei 
delegada, e, ao que tudo indica, se não houver pressão, acabará não se 
tornando realidade. 

Além de discutir e encaminhar a votação pela derrubada do veto no que diz 
respeito à verba da UEMG e da UNIMONTES, a mobilização estudantil tem 
sido fundamental e, é o que esperamos, vai garantir a vitória. É importante 
que os estudantes estejam nas ruas, para protestar e exigir a liberação da 
verba. 

A participação estudantil tem marcado história no Pais, desde o combate 
ao regime militar até a derrubada do Presidente corrupto, Fernando Collor de 
Mello, e, agora, com protestos contra a posição do atual Presidente, 
Fernando Henrique Cardoso, que é um sepultador de CPI, por não querer 
que se apure a corrupção no Brasil. (- Palmas.) A UNE e outras entidades 
estudantis estão convocando os estudantes para ganhar as ruas nessa tarefa 
fundamental. 

O Presidente não quer, de forma alguma, apurar a corrupção existente no 
Pais, quem sabe porque vai implicar diretamente na figura do Presidente, 
através de seu ex-Secretário, Eduardo Jorge, que muitas revelações 
certamente faria ao Pais sobre os acontecimentos que envolvem o 
Presidente da República. São casos e mais casos de corrupção no Brasil. 
Como diz a propaganda do meu partido na televisão, de moralização do Pais, 
se não dermos jeito, os ratos vão roer e comer não só a bandeira do Pais, 
mas também o Brasil todo. 

A CPI da Corrupção é uma necessidade. Ficamos envergonhados com a 
ação do Presidente da República procurando abafar uma CPI, usando e 
abusando do dinheiro público. Já seria necessário formar uma CPI da CPI ou 
uma CPI de como o Presidente abafou a CPI. 

O Deputado Federal Walfrido Mares Guia foi denunciado no "Estado de 
Minas" porque, no dia em que a CPI foi sepultada, estava assinando um 
convênio, em Curitiba, para a instalação da Universidade Pitágoras de 
Ensino, que ganhou do MEC, exatamente para não assinar a CPI da 
Corrupção. Esse é um exemplo de como o Governo usa e abusa do erário 
público para evitar a CPI da Corrupção. 

O Governador Itamar Franco tem-se colocado como opositor ao Presidente 
Fernando Henrique, mas apenas isso não basta. É preciso que Minas 
também dê o exemplo de como administrar do ponto de vista dos interesses 
populares. O veto á UEMG e à UNI MONTES em nada ajuda a diferenciar um 
Governo do outro. É, portanto, necessário que imponhamos hoje uma derrota 
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ao Governo Itamar Franco, para demonstrar que queremos mais do que 
simplesmente oposição a FHC, com a qual concordamos. Mas é necessário 
também que o Governador honre seu compromisso de campanha e invista na 
educação pública no Estado de Minas Gerais, observando o já preceituado 
na lei que obriga que os 2% sejam aplicados na UEMG e na UNIMONTES. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Ilustre Deputado Rogério Correia, 
não poderia deixar de participar e expor, perante os colegas parlamentares e 
o público presente, meu pensamento com relação à UEMG. Um dos motivos 
que me levam a uma reflexão mais aprofundada sobre esse tema é o que 
nós, no interior de Minas, em particular na cidade de Pouso Alegre, 
passamos com relação ao ensino universitário. Afirmo que 60% dos que me 
procuram em meu gabinete estão à procura de bolsa de estudos ou de 
crédito educativo. Essa é uma grande mentira, uma enganação aos 
estudantes universitários. Este ano, foram inscritos para obter financiamento 
de seus estudos quase 1 milhão de estudantes. Apenas 70 mil conseguiram, 
ou seja, 7% dos estudantes universitários obtiveram crédito educativo. Os 
93% restantes não foram beneficiados com a linha de crédito. Com certeza, 
muitos deles infelizmente não conseguirão levar adiante seus estudos, por 
absoluta falta de condições financeiras de sustentar uma faculdade. 

É lamentável, é triste, termos de conviver com esse estado de coisas num 
País onde precisamos formar um grupo, uma elite intelectual, pessoas 
preparadas para que ele possa crescer. Eles não têm sequer condições de 
estudar, de pagar uma faculdade. E esse crédito educativo, por não atender à 
grande maioria dos nossos universitários - diga-se de passagem 90% é de 
classe média baixa - que não têm condições de pagar uma faculdade, não 
têm alternativa que não o ensino público e gratuito. O Estado de Minas 
Gerais não pode ficar à margem da História. Praticamente todos os outros 
Estados do nosso País possuem universidade pública, gratuita. Infelizmente, 
isso ainda não é uma realidade. 

Nós, do PSB, não queremos impor aqui uma derrota ao Governador Itamar 
Franco, mas dar a vitória ao Estado de Minas, aos estudantes de Minas, para 
que, com a derrubada desse veto, consigamos abrir a discussão, abrir as 
portas para que a UEMG seja uma realidade em nosso Estado. Assim, 
nossos estudantes terão perspectivas e renovada a esperança de que vão 
conseguir concluir uma faculdade. 

Por isso, colegas Deputados, o PSB, volto a repetir, sempre age de forma 
independente nesta Casa. Não fazemos oposição radical, mas também não 
somos uma Situação subserviente. Votamos de acordo com os interesses do 
povo do Estado de Minas. Se a universidade vai ser ou não uma realidade, é 
outra conversa, mas, por dever de consciência, precisamos derrubar esse 
veto hoje. 
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Essa é a posição do PSB em favor do Estado de Minas, em favor de 

nossos estudantes e, principalmente, daqueles que sonham em concluir uma 
faculdade, mas que não possuem condições financeiras. Muito obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Rafael. Temos a 
certeza de que os votos do PSB serão fundamentais para a derrubada desse 
veto, que espero se concretize daqui a pouco. 

Estou vendo ali a faixa de Divinópolis, com muita razão de ser. Ela pede 
aos Deputados a aprovação rápida, dizendo que chega de enrolação. De 
fato, é necessário que façamos essa votação ainda hoje. Foi o compromisso 
que assumimos com todos os Lideres de partido e com as lideranças 
estudantis. O fato de estarmos ocupando a tribuna é exatamente para que a 
sessão não termine sem que tenhamos o número suficiente de Deputados, 
pelo menos 60, porque precisamos de 39 votos "não" ao veto para que 
possamos sair vitoriosos dessa votação. 

O Deputado Chico Rafael falou sobre a ausência de vagas públicas no 
ensino de 3° grau. Quero ressaltar, Sr. Presidente, Deputados, estudantes 
presentes, que está em curso, no Pais, um processo branco de privatização. 
A verdade é que as vagas nas universidades federais em todo o Brasil não 
aumentam. O número de estudantes que concluem o 2• grau vem 
aumentando ano a ano, sem que as vagas de ensino do 3• grau aumentem. 
São os sistemas particulares que aumentam; as faculdades particulares, que 
têm se proliferado no Brasil como um todo. 

O ensino pago e caro tem, infelizmente, crescido e proliferado, em 
detrimento de uma politica educacional pública de aumento de vaga no 3° 
grau. Precisamos criticar o Governo Federal porque não aumenta o número 
de vagas, não amplia a demanda do ensino e não cumpre com as suas 
obrigações. 

Mas isso não ·significa que os Estados também não destinem verbas para 
ampliar e criar vagas no ensino superior. Existem vários Estados no Pais que 
têm suas universidades e faculdades, que são elementos importantes para a 
formação dos seus cidadãos. 

Em Minas Gerais, a bem da verdade, a UEMG nunca saiu do papel. A 
proposta que a Assembléia Legislativa assumiu é fundamental para que isso 
aconteça. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Caro Deputado Rogério Correia, 
quero dizer a V. Exa. que concordo com quase tudo que V. Exa. disse. 

Na verdade, hoje é um dia de grande congraçamento cívico na Assembléia 
Legislativa. Tenho certeza de que não há um único Deputado neste Plenário 
que seja contra o ensino público gratuito e de qualidade e que a juventude de 
Minas Gerais tenha acesso ao ensino de 3° grau. 

Gostaria de lembrar que estudei em escola pública. Fiz o curso secundário 
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no glorioso Estadual Central, aqui perto, na Rua Rio de Janeiro; fiz o 
meu curso superior em escola pública, na UFMG; fiZ meus cursos de pós-
graduação em escola pública, nos Estados Unidos. Enfim, não poderíamos 
negar aos jovens de hoje o privilégio que tivemos. Tivemos acesso a escola 
pública, gratuita e de excelente qualidade. Por todas essas razões, é preciso 
reafirmar o compromisso de todos nós, até por razões pessoais, .com o 
ensino público. 

Deputado Rogério Correia, meu avô foi um dos fundadores da 
universidade; meu pai foi professor emérito da UFMG; eu sou professor de 
universidade pública; minha esposa é professora de universidade pública 
também. O nosso compromisso é visceral, isso faz parte da nossa vida. 

Portanto, quero reafirmar que este momento é de grande congraçamento. 
Não vamos partidarizar a questão, porque não tenho dúvida de que, 
independentemente do partido dos Deputados, se fazem parte da base do 
Governo ou não, ela é suprapartidária, está muito acima disso. 

Existem alguns momentos em que é possível estabelecer um grande 
consenso, o consenso de interesses superiores do povo de Minas Gerais. 
Este momento é privilegiado. Nós, Deputados, podemos nos irmanar na 
defesa da UEMG e da UNI MONTES, para que esses jovens de hoje tenham 
o mesmo acesso que tivemos quando estudantes. 

Cumprimento V. Exa. pelas suas palavras. 
Sinto hoje um clima muito favorável, um clima de congraçamento. Os 

Deputados estão desanuviados, houve chance de uma grande reflexão por 
parte de todos nós. Não apenas as bancadas da Oposição, do PSDB 
integralmente, do PFL integralmente, do PT, acredito também, integralmente, 
mas também todas as outras - o PSB, o PTB, o PDT, o PPS e o PMDB, em 
grande parte - estão favoráveis à derrubada do veto. Não vamos fazer um 
processo de caça às bruxas. Não há necessidade disso. É preciso criar um 
clima positivo, afirmativo. Hoje não será o dia da derrota de ninguém, mas o 
dia de uma grande vitória, a vitória do povo de Minas Gerais, da UEMG, da 
UNI MONTES, da universidade pública. 

Sabemos que educação custa dinheiro ao Estado, que educação custa 
caro, Deputado Rogério Correia. V. Exa. é professor. Todos sabemos que 
educação de qualidade custa caro, sim, mas é o maior investimento que o 
País pode fazer para a sua juventude. Exatamente por isso estou aqui 
reafirmando o óbvio, que deve ser reafirmado a cada momento: estamos aqui 
para dizer "sim' à educação, ao ensino público superior com qualidade e 
gratuito. Vamos todos votar pela rejeição, pela derrubada do veto, mas, 
sobretudo, vamos dar um voto afirmativo em defesa do futuro do Brasil. 
Obrigado . 

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço o aparte do Deputado Amilcar 
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Martins. O clima a que o Deputado se refere é exatamente o mesmo que 
os estudantes, desde cedo, já implantaram, até com a distribuição de uma 
rosa para cada Deputado, com os seguintes dizeres: "Faça um gesto de 
solidariedade. Vote UEMG. Vote não". 

Tenho a certeza de que isso vai prevalecer, mas gostaria de relembrar aos 
estudantes que estamos ocupando a tribuna e que os Deputados estão 
aparteando justamente para garantirmos o número suficiente de Deputados 
em Plenário para que possamos votar, ainda de manhã, favoravelmente, por 
solicitação feita pelos estudantes, pelo povo de Minas Gerais, à derrubada do 
veto, votando, assim, a favor da UEMG e da UNI MONTES. 

A Deputada Elbe Brandão* (em aparte) - Ao nobre colega Deputado 
Rogério Correia só gostaria de pedir que solicitasse a recomposição de 
quórum, já que se encontram 67 Deputados na Casa. Mas, como o Deputado 
Alencar disse, os Deputados não estão em gabinetes, mas trabalhando em 
comissões. Então, é preciso que o Presidente interrompa o trabalho dessas 
comissões, para que os Deputados possam vir a Plenário e votar "não', pela 
UNIMONTES e pela UEMG, derrubando o veto do Governador. Concedo 
aparte ao Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior* (em aparte) - É para lembrar, 
Deputado Rogério, aproveitando o seu tempo, como foi dito pela Deputada 
Elbe Brandão, que já estão em Plenário 39 Deputados. Assim, gostaria de 
pedir que V. Exa. solicite ao Presidente, nominalmente, a lista dos Deputados 
que estão nas comissões, porque, se houver um número razoável, poderão 
ser paralisados os trabalhos das comissões para que todos os Deputados 
estejam presentes no Plenário. Caso contrário, teremos que continuar 
"cozinhando' o processo. 

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado. Solicitaria ao 
Presidente Antônio Júlio que verifique, por meio de sua assessoria, o número 
de Deputados presentes às comissões, para que possamos, de fato, tentar a 
votação do processo. 

Aliás, Sr. Presidente, para que caminhemos nesse sentido, poderemos 
tentar a votação agora. Para isso, teríamos que solicitar a recomposição de 
quórum, para sabermos o número exato de Deputados que estão em 
Plenário. 

Então, com relação a essa questão levantada pelos Deputados Alencar da 
Silveira e Elbe Brandão, estamos tentando fazer exatamente esse controle: 
verificar o número de Deputados para colocar em votação. Não podemos 
fazê-lo com um número pequeno de parlamentares e não queremos que a 
reunião seja encerrada. Temos quórum para continuar os trabalhos, mas 
ainda não é o exigido para votação. Estamos tentando conseguir um quórum 
que garanta a aprovação do projeto, e todas as bancadas estão se 
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Como estamos discutindo um veto, quero fazer um apelo aos Deputados, a 
fim de que atentem para outros vetos feitos ao orçamento, que, no meu 
entender, também merecem ser derrubados. Belo Horizonte recebeu diversas 
emendas porque não estava contemplada no orçamento do Estado. Aliás, o 
Governador se preocupa muito com algumas regiões de Minas e nada com 
outras. No caso de Belo Horizonte, infelizmente, não tivemos nada que 
pudesse, de fato, significar uma presença orçamentária em termos de 
construção de coisas importantes para a cidade. Todas as emendas 
importantes apresentadas para Belo Horizonte foram vetadas pelo 
Governador do Estado. Solicitaria aos Deputados que prestassem atenção a 
isso na apreciação do veto. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior havia apresentado uma emenda que 
permitiria terminar a construção do Hospital de Venda Nova, no valor de 3 
milhões. A obra já está para ser concluída há anos, mas ele não entra em 
funcionamento porque falta verba do Estado. E isso também foi vetado, o que 
pode implicar, mais uma vez, que a obra de Venda Nova não seja terminada. 

O Deputado João Leite apresentou emenda destinada á habitação popular 
em Belo Horizonte. Também é importante, porque no orçamento participativo, 
que foi um compromisso do Governo do Estado, não só Belo Horizonte, mas 
também a região da Grande BH foram escolhidos como pontos centrais para 
a construção de habitação popular para os sem-tetos da Capital e da região 
metropolitana. Também essa emenda foi vetada. 

Também foram vetadas outras emendas para a área da saúde e para a 
recuperação da Pampulha, o PROPAM. É uma emenda de minha autoria, no 
valor de R$5.000.000,00. Para o PROPAM, aliás, foram duas emendas, no 
valor de R$9.200.000,00, vetadas pelo Governador. A questão da Pampulha 
não envolve apenas a recuperação do cartão postal de Belo Horizonte. 
Significa o saneamento de um córrego que desaba no rio das Velhas e, 
posteriormente, no São Francisco, e, portanto, o seu saneamento implica 
ação importantíssima do Governo, do ponto de vista ambiental. Também 
essa verba foi vetada pelo Governador. 

Todas as emendas apresentadas relativas a Belo Horizonte - Hospital de 
Venda Nova, verba para moradia popular. a primeira, do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, e a segunda, do Deputado João Leite, e a emenda que 
apresentei, junto com o Deputado Márcio Cunha, para a recuperação da 
Pampulha - foram vetadas pelo Governador do Estado. Fazemos um apelo 
aos Deputados para que possamos, além de derrubar o veto relativo à 
UEMG, derrubar o veto a essas emendas importantes para Belo Horizonte. 

Questão de ordem 

~------------------------------------J 
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito que proceda à 

recomposição do quórum, para verificar se de fato temos número suficiente 
de Deputados para apreciarmos já o projeto. Pediria regimentalmente a 
recomposição, para conhecermos o número exato de Deputados que estão 
no Plenário e nas comissões. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de quórum 
para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para continuar a discutir o 
veto, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como temos apenas 26 
Deputados em Plenário, teremos que continuar com o processo de 
discussão, pois não temos quórum para votação, em que são necessários 39 
Deputados. O número 39 é pequeno, é arriscado. Precisamos de 39 
Deputados votando "não". Precisamos ter, pelo menos, 60, 65 Deputados, 
como uma margem segura, para garantir, de fato, a derrubada do veto. 
Então, essa recontagem foi feita pelo Presidente. Eu a solicitei exatamente 
para que os estudantes entendam que não estamos fazendo obstrução, e sim 
tentando contribuir, chamando ós Deputados para o Plenário, para que 
possamos ter segurança na derrubada do veto. Passo a palavra ao Deputado 
Miguel Martini. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Rogério Correia. Queria, 

Deputado, me dirigir, se V. Exa. permite, ao Presidente, Deputado Antônio 
Júlio, para dizer o seguinte: o PSDB, o PFL, o PT, creio que todos os partidos 
já têm esse compromisso. No momento em que tivermos 55, 60 Deputados 
em Plenário, eles encerrarão a discussão. Então, o que queriamos pedir é 
que fosse feita recomposição de quórum para sabermos quantos Deputados 
há na Casa, porque, assim, poderemos retirar as inscrições para discussão 
para entrarmos no processo de votação. A preocupação é que, talvez, nesse 
processo, os Deputados se ausentem da Casa, e não tenhamos quórum. 
Então, o compromisso que todos fizemos com as Lideranças é que 
votássemos agora pela manhã. Na hora em que tivermos 55 ou 60 
Deputados, retiraremos os nomes para discussão para entrar no processo de 
votação. Andando pela Casa, pelo Salão Vermelho e por outros lugares, até 
mesmo nas comissões, vemos que os Deputados estão aguardando o início 
do processo de votação. Se fizéssemos uma recomposição de quórum, 
teríamos condições de conferir se temos o número para votação, a fim de 
que todos os partidos encerrem a discussão, para irmos para o processo de 
votação. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado Miguel Martini 
que entende a sua preocupação e que também está preocupada, porque já 
queria ter votado esse projeto há mais tempo, pois temos vários outros 
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projetos em pauta. Portanto, estamos cumprindo o Regimento, estamos 
em fase de discussão e, para tal, temos quórum. Assim que o Deputado 
Rogério Correia encerrar o seu encaminhamento, poderemos, sim, entrar em 
um processo de votação. 

O Deputado Miguel Martini - Se o Deputado Rogério Correia me permitir, 
queria dizer que os Deputados se ausentarão; não haverá quórum para 
discussão, haverá a recomposição e saberemos, então, quantos Deputados 
temos. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, V. Exa. disse, se bem 
entendi, que, terminando o meu tempo, faria a recomposição. Então, termino 
agora e agradeço a Presidência. 

Questão de Ordem 
· Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a recomposição do quórum e 
espero que tenhamos o número suficiente de Deputados. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda a chamada dos Deputados para verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada, 51 Deputados. Há quórum 

para a continuação dos trabalhos. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por três minutos, 
para que os Deputados que se encontram em Comissão venham para o 
Plenário para votação da matéria. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos nossos trabalhos. Com a palavra, para 

discutir o veto, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 

presentes nas galerias, alunos, professores, imprensa. Como Líder do PSDB, 
já comunicamos ao Presidente que, tão logo tenhamos os Deputados aqui, 
vamos retirar a lista de inscritos para discutir esse projeto e entrarmos já na 
fase de votação desse veto. 

O Deputado Agostinho Patrús, está convalescendo de uma cirurgia, mas, 
no momento da votação, quer vir a este Plenário dar o voto pela derrubada 
do veto. 

Antes, queria pedir a atenção para aquilo que o PSDB está fazendo. 
Gostaríamos de sugerir que também os outros partidos nos acompanhassem 
nessa proposta. Quero ler neste momento, a declaração que vamos entregar 
na mão dos lideres estudantis que estão aqui: (-lê:) 

"Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB. Declaração. Os 
Deputados Estaduais do PSDB vem, de público, declarar o apoio irrestrito 
aos universitários da UEMG e da UNIMONTES e, para tanto, comprometem-
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se a votar pela derrubada do veto parcial à Proposição de lei n° 14.696, 
incisos 73, 75, 76, 79, 80 e 82, por entenderem que as universidades 
estaduais necessitam dos recursos orçamentários vetados pelo Governador 
do Estado de Minas Gerais". Assinam os Deputados Miguel Martini, Líder da 
Bancada; João Leite, Líder da Minoria; Carlos Pimenta, Hely TarqOinio, 
Agostinho Patrús, Aílton Vilela, Elbe Brandão, Maria Olivia, Amilcar Martins, 
Mauro Lobo, Mauri Torres, Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada e Kemil 
Kumaira, Vice-líder do PSDB. 

Entregaremos este original à liderança do movimento estudantil para que 
fique clara a posição de todos os Deputados Estaduais da Bancada do 
PSDB. 

Sugerimos que todos os partidos façam o mesmo, que venham de público 
assinar e assumir o compromisso pela derrubada do veto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado Paulo 
Pettersen. 

O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia 
deixar de reconhecer a falta de vontade política por parte do Estado para com 
a UEMG. Acompanhamos, desde 1988, a luta para que a UEMG tenha vida 
permanente, que se arrasta por muitos governos. Em nome da Bancada do 
PMDB, como seu Líder, deixamos bem claro que somos pela derrubada do 
veto do Governador do Estado. Em 1988, entramos com um projeto de 
estadualização da Faculdade de Filosofia de minha terra, mas, infelizmente, 
de frustração em frustração, vemos nossa esperança se desfazer de novo no 
Governo Itamar Franco. 

Na condição de Líder do PMDB, deixo patenteado e bem claro nesta Casa 
que o Governo passa e a UEMG fica, que o Governo vai e a UNIMONTES 
permanece. Nós, parlamentares, temos, independentemente de partido, 
obrigação de votar pela demubada do veto. 

Conclamo o Presidente da Casa e o Líder do Governo, que são do meu 
partido, a unirmos forças nesta manhã, para salvar a UEMG. 

Passarei à mão do Presidente um abaixo-assinado da Bancada do PMDB, 
comprometendo-se com a UEMG e com a derrubada do veto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estudantes e professores da UNIMONTES e da UEMG, como líder da 
Bancada do PT, peço permissão para fazer algumas reflexões que servirão 
não só para o resultado desse veto, mas também ao nosso Muro, em curto, 
médio e longo prazos. Servirá para a construção, para a implantação e para a 
constituição definitiva da UEMG, da UNIMONTES e do projeto de educação 
que queremos. 
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Tenham um pouquinho de paciência comigo. Não vou demorar muito. 

Acho que mereço essa paciência, até porque a luta pela UEMG não começou 
ontem, não começou com a conquista importante que foi a aprovação da 
emenda à Constituição que atualmente assegura 2% dos recursos para a 
UEMG. Começou muito antes, em nossas lutas de professores e alunos 
pelas universidades públicas, nas greves, nos movimentos estudantis, na 
resistência à ditadura, na luta pelas diretas, na construção de uma nação 
livre, soberana e compromissada com a dignidade e com o desenvolvimento 
humano. 

Quero tratar dessas questões porque assistiremos a um momento histórico, 
talvez vitorioso, de derrubada do veto que impede destinação de mais 
recursos para a UEMG. Se não o fizer, nos dias seguintes lamentaremos, 
como lamentam hoje os que compõem a Fundação de Amparo à Pesquisa de 
Minas Gerais - FAPEMIG. Gostaria que todos vocês tivessem acesso a esse 
documento oficial da FAPEMIG que mostra claramente que, apesar de a 
Constituição do Estado de Minas Gerais determinar a aplicação anual de 1% 
dos recursos do Estado, nosso Governo e os Governos anteriores não 
cumpriram e continuam descumprindo a Constituição Estadual. 

O Deputado· Amilcar Martins (em aparte)* - Quero aparteá-lo para 
comunicar a todos a presença, em Plenário, do D~;putado Agostinho Patrús, 
que saiu da cama, onde estava convalescendo de uma operação, para 
participar da votação. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Obrigado, Deputado Amilcar Martins. 
Em 1989, a Constituição Estadual votou por aplicar 3% das receitas 

correntes do Estado em ciência e tecnologia, no Fundo de Amparo à 
Pesquisa. O discurso era que não tinhamos uma estrutura adequada e 
suficiente para elaborar, implementar e executar projetos de pesquisa 
capazes de absorver os recursos ali destinados. 

O que aconteceu, Srs. Deputados, alunos e professores, foi um 
descumprimento. Em 1991, apresentamos uma emenda à Constituição para 
compartilhar esses recursos com a UEMG. Durante anos sucessivos, nas 
audiências públicas regionais, os estudantes, os professores e o povo de 
Minas Gerais mobilizaram-se e colocaram na pauta, como resultado das 
discussões, a UEMG como prioridade. Em todas as audiências, a UEMG era 
prioridade. No entanto, não conseguimos conquistar a vitória de implementar 
e incluir na Constituição o minimo constitucional. 

Hoje, está um veto a recursos que retiramos do Fundo da Indústria para a 
Universidade. O discurso que corre por Minas Gerais é que não se pode 
desvestir um santo pa~ vestir outro, que estaríamos tirando recursos do 
Fundo de Industrialização, comprometendo o desenvolvimento industrial de 
Minas para aplicar na Universidade. Esse raciocínio não tem lógica. Não 
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podemos aceitá-lo. Se analisarmos o que se gasta na industrialização 
em Minas e o que se obtém de geração de emprego e renda, isso não é 
suficiente para explicar a supressão dos recursos para a UEMG. Porque 
investir na UEMG significa muito mais geração de emprego e renda, 
desenvolvimento e crescimento do Estado de Minas Gerais. Por isso, esse 
argumento não se sustenta e não convence o PT. 

Em nome dos Deputados do PT, quero deixar claro que não vamos 
continuar fazendo discussões prolongadas e detalhadas aqui. Todos nós 
vamos votar pela derrubada do veto. 

Faço um apelo aos alunos para que essa mobilização em defesa da 
educação, da saúde, da vida, contra a corrupção, contra os desmandos, 
contra o voto secreto, continue. Solicito a todos vocés que continuem 
mobilizados, a fim de que acabemos aqui, na Assembléia Legislativa, no 
Congresso Nacional, nas Cãmaras de Vereadores, com o voto secreto. Hoje 
ele passa a ser uma indecência, permitindo aos Deputados traírem a vontade 
do povo brasileiro. 

Por isso, os cinco Deputados do PT vamos votar de maneira clara, para 
que todos possam conhecer o nosso voto, vamos votar "não". O "não" está 
definido com muita distinção nos painéis. Então, conclamo a todos os 
Deputados a fazer o mesmo para não ocorrer traição não a vocés, mas a 
Minas Gerais. 

O Deputado Anderson Adauto (em aparte)* - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, quero lembrar a Minas Gerais uma proposta extremamente 
parecida que V. Exa. apresentou na legislatura passada, quando o PT e o 
PMDB faziam parte do Bloco da Oposição nesta Casa, ou seja, lutavam para 
que a UEMG pudesse ter vida a partir do momento em que houvesse os 
recursos carimbados para a UEMG e a UNIMONTES. 

É importante recordar que, enquanto o PT e o PMDB faziam parte do Bloco 
da Oposição, V. Exa. apresentou a matéria. Nós a apoiamos integralmente. 
Mas foram exatamente o PFL e o PSDB, que faziam parte do bloco de 
sustentação do ex-Governador Eduardo Azeredo, que não permitiram que a 
proposta de V. Exa., há quatro anos, avançasse. Estamos atrasados quatro 
anos. 

É importante. Srs. Deputados, que Minas tome conhecimento disso: há 
quatro anos, por proposta de V. Exa., poderíamos ter os recursos alocados 
para a UEMG. Mas, por vontade política do PFL e do PSDB, não pudemos 
avançar. Hoje, por uma proposta de um Deputado que faz parte da Oposição, 
Deputado Paulo Piau, quero dizer que não farei hoje como fiZeram o PFL e o 
PSDB há quatro anos, não permitindo a aprovação da proposta de V. Exa. 

Quero acrescentar que foí na minha gestão como Presidente que a 
proposta do Deputado Paulo Piau foi apresentada. E eu, como toda a 
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Oposição, fiz com que ela pudesse avançar e ser aprovada. Hoje, quero 
dizer que toda a Bancada do PMDB, exceto quatro Deputados, que não estão 
presentes, comprometeu-se também, assim como o líder da nossa bancada, 
Deputado Paulo Pettersen, que ocupou esta tribuna, como V. Exa. o faz 
agora, para votar a favor dessa emenda, como há quatro anos, porque 
entendemos que o Governador não teve sensibilidade para com a questão. 
Ele, que paparica tanto os estudantes do Brasil, paparica a UNE, que, em 
todos os momentos e bandeiras nacionalistas, teve a seu lado, não teve 
sensibilidade. Espero que a sensibilidade que o Governador não teve este 
parlamento tenha, para dizer "não" ao veto. Muito obrigado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado, Deputado Anderson 
Adauto. Antes de conceder a palavra ao Deputado Paulo Piau, quero fazer 
uma pequena correção em suas considerações. 

Na realiiade, estamos atrasados 12 anos. Há 12 anos, a Constituição do 
Estado c:, Minas Gerais criou a UEMG. E foi em 1991 que apresentamos a 
emenda para garantir a implantação e o desenvolvimento da UEMG. 
Portanto, há dez anos, essa universidade não recebe os recursos que a ela 
deveriam estar destinados. 

Quero dizer, ainda, que, naquela época, houve muita resistência da 
Situação, do governo de plantão, do Governo Hélio Garcia, inclusive. No 
entanto, não posso deixar de aplaudir, neste momento, o PSDB e o PFL, 
partidos que resistiram ao avanço daquela universidade, por estar ao lado 
dela hoje. Que bom! Que bom que o PSDB de Minas esteja ao lado da 
UEMG! Que bom que o PFL esteja do nosso lado! Assim, poderemos garantir 
recursos para a universidade. 

Mas a luta não pára ai. O meu temor é derrubarrnos o veto, garantirrnos os 
2%, e o Governo não cumprir a deterrninação const~ucional. Quero apelar 
não aos estudantes, não ao povo de Minas Gerais, mas à Assembléia 
Legislativa, aos Deputados e às Deputadas: se aceitarrnos silentes o que 
acontece em Minas, o descumprimento sistemático e cotidiano da 
Const~uição, não mereceremos ocupar este lugar. 

A Assembléia Legislativa tem a obrigação constitucional, tem o dever 
moral, tem o compromisso perante Minas Gerais de imputar crime de 
responsabilidade a qualquer governo que negar a aplicação dos recursos 
determinados constitucionalmente. E o Governo de Minas Gerais, 
lamentavelmente, não está cumprindo o seu papel não só em relação à 
FAPEMIG, mas também em relação à saúde. 

Agora mesmo, o "Estado de Minas" estampou, em manchete, que o 
Governo não repassa os recursos necessários, definidos 
constitucionalmente, para a saúde, e, por isso, há gente morrendo antes da 
hora, gente fora dos hospitais, gente sem remédio, gente empobrecida, que 
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precisa de atenção. 

Por isso, conclamo a Assembléia Legislativa e os meus colegas 
Deputados: todas as vezes que um governante desrespeitar a Constituição, 
acionemos todos os atos e toda a força para colocá-lo como criminoso 
perante o povo e a Constituição. Obrigado. 

Questão de ordem 
O Deputado Paulo Piau - É exatamente isso que gostaria de propor. Existe 

quórum, e os estudantes estão esperando a votação. Então, pediria que 
essas provocações partidárias fossem deixadas para depois e V. Exa. 
colocasse o veto em votação. 

O Sr. Presidente( Deputado Wanderley Ávila) - Com a palavra, para discutir 
o veto, o Deputado Márcio Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu• - Atendendo, Sr. Presidente, á necessidade 
do momento e sendo bastante rápido para votarmos esse veto tão importante 
para a educação de Minas Gerais, quero reafirmar a posição, já conhecida, 
do PPS, e gostaria de lembrar que, nessa emenda, existe um dispositivo que 
obriga tanto a UNIMONTES quanto a UEMG a aplicar 7,5% de todos os 
recursos que receberem para a implantação e a manutenção do ensino 
superior nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, tão necessitados ou mais 
que o Estado. Essa é a nossa posição, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o veto, a Deputada Elaine 
Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, estudantes e professores, estou aqui como Lider do PSB, para 
dizer que votaremos eu e os Deputados Chico Rafael, Edson Rezende e 
Sargento Rodrigues pela derrubada desse veto. E queremos conclamar os 
nobres pares desta Casa para que votem conosco, votem da forma como 
pedem os universitários. 

Gostaria, ainda, de lembrar a cada um dos jovens que temos um 
compromisso com o ensino público de boa qualidade. Aliás, o compromisso 
do PSB com a UEMG não é de agora. A nossa bancada apresentou uma 
emenda, publicada no "Minas Gerais" do dia 5/12/2000, estabelecendo 
R$500.000,00 para a construção do "campus" de Belo Horizonte. Portanto, o 
PSB, de público, assume o compromisso pela derrubada do veto e lembra 
que a sua luta pela UEMG não é de hoje, existe desde que esses Deputados 
chegaram a esta Casa. 

Parabéns aos jovens e aos mestres por essa mobilização. Vamos atender 
ao clamor de vocês. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de referendar as 
palavras de V. Exa., falando do compromisso do PSB. Aos estudantes, peço 
que continuem firmes nessa mobilização e fiquem atentos na hora da 
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votação, para que não saiamos daqui com outra derrota. 

Infelizmente, já tivemos outras duas: uma quanto ao seguro de vida dos 
policiais e outra quanto á injustiça praticada pela Justiça Militar. 

Vocês devem ficar atentos, porque precisamos verdadeiramente derrubar o 
veto; o ensino superior de Minas Gerais, em especial a UEMG e a 
UNIMONTES, espera dos Deputados desta Casa coragem, firmeza, mas, 
acima de tudo, coerência com aquilo que defendemos, que é o interesse do 
povo. Agradeço a V. Exa. o aparte. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço ao Deputado Sargento 
Rodrigues. Vimos passar por esta tribuna vários partidos, quase que a 
totalidade deles, comprometendo-se com os nossos jovens. Não podemos 
acreditar que esses parlamentares faltarão ao compromisso com a educação. 
Nós, do PSB, queremos crer que a mobilização continuará firme - e, 
lamentavelmente, queremos dizer que o voto não é aberto - para que 
derrubemos esse veto em nome da educação e do futuro de Minas e do 
Brasil. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Só queria aproveitar que a 
Deputada já está concluindo para dizer o seguinte: pelo amor. de Deus, 
ninguém mais fale, vamos votar! Acabou! Obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos- Muito obrigada. 
O Sr. Presidente (Antônio Júlio) - Com a palavra, para discutir o veto, o 

Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, subo á tribuna, em 

nome do PDT, para dizer que a UEMG tem votos na bancada do nosso 
partido. Vocês podem perceber que, desde o primeiro momento, agimos 
nesse sentido, nunca jogamos para a platéia com relação ao trabalho que a 
liderança estudantil está fazendo. Mas tenho de dizer que, se fosse só no 
blablabla, já teríamos demubado esse veto. Srs. Deputados e Lideres de 
todos os partidos que e se posicionaram pela demubada do veto, se hoje ele 
não for demubado, cairemos em descrédito perante esses jovens e a 
população. 

Vamos deixar isso bem claro. Venho de uma escola em que homem tem de 
ter palavra, compromisso. A palavra tem de ser mantida, custe o que custar. 
Empenhamos a palavra pela derrubada do veto, e vai ficar feio se isso não 
acontecer. Eu dizia mais cedo: ou derrubamos o veto, ou os universitários 
que ai estão e sentem necessidade de melhoria vão demubar muitos 
Deputados nesta Casa e muitos que pretendem entrar. Muito obrigado . 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Com a palavra, para discutir o 
veto, o Deputado Cabo Morais . 

O Deputado Cabo Morais* - Sr. Presidente, na qualidade de Uder do PL 
nesta Casa, não poderíamos nos furtar a este momento histórico do 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado 
Cristiano Canédo. 

O Deputado Cristiano Canédo* - Sr. Presidente, o PTB quer a votação já, 
com toda a sua bancada, para derrubar o veto. O PTB pede a votação de 
imediato. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

- Vém à Mesa, sendo deferidos, cada um por sua vez, nos termos do inciso 
XVII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, solicitando a votação destacada do art. 5°, incisos 5, 24, 25, 
a6, a7 e 107 do Anexo VI, de que trata o art. ao, e Sebastião Costa, 
solicitando a votação destacada do inciso 40, também do Anexo VI. 

Questão de ordem 
O Deputado Miguel Martini- Queria pedir que o 1°- Secretário lesse o que 

estamos votando, para ficar claro qual seria o veto que estaremos votando, 
pois são muitos vetos e não queremos nos confundir. Peço que seja lido cada 
um deles. 

O Sr. Presidente - V. Exa. está solicitando que sejam lidos todos os vetos? 
O Deputado Miguel Martini - Não, que fosse explicitado o momento quando 

formos votar o da UEMG, porque foi pedido destaque de outros. Seria para 
ficar claro para todos nós. 

O Sr. Presidente- Em votação, o veto aos incisos 9 a 13, 16, 21, 22, 24 a 
26, 4a a 50, 59 a 62, 72, 84, sa a 90, 94 a 96, 99, 100, 107, 5, 17 a 19, 23, 
35, 36, 40, 41 e 1 oa do Anexo VI do art. ao, salvo destaques. A Presidência 
vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade 
com o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do Regimento Interno. Os Deputados 
que desejarem manter o veto deverão registar "sim", e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão registrar "não". Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela 

- Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto 
-Amilcar Martins -Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada -Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bilac Pinto - 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 
- Eduardo Brandão - Eduardo Herrneto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Errnano Batista- Fábio A velar- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto- Hely Tarqüinio- lrani Barbosa- lvair Nogueira - Ivo José- João Leite -
João Paulo - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
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Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia 
- Mauri Torres- Mauro Lobo- Miguel Martini- Olinto Godinho- Pastor George 
- Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3a Deputados; votaram "não" 27 
Deputados; houve 2 votos em branco, totalizando 67 votos. Está, portanto, 
mantido o veto aos incisos 9 a 13, 16, 21, 22, 24 a 26, 4a a 50, 59 a 62, 72, 
84, aa a 90, 94 a 96, 99, 100, 107, 5, 17 a 19, 23, 35, 36, 40, 41 e 10a do 
Anexo VI do art. a•. salvo destaques. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini -Só gostaria de ter a garantia de que os incisos 

73, 75, 76, 79, 80 e a2 do Anexo VI, referentes á UEMG, serão os da próxima 
votação. 

O Sr. Presidente - Serão os da próxima votação. Votação do veto aos 
incisos 73, 75, 76, 79, ao e 82, todos do Anexo VI do art. a•, salvo destaques. 
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de 
conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem manter o veto deverão registrar "sim", e os que 
desejarem rejeitá-lo deverão registrar "não". Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela 

-Alberto Bejani -Alencar da Silveira Júnior -Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto 
- Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada -Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - 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 - Eduardo Brandão - Eduardo Herrneto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Errnano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqilinio - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - José Braga - José 
Henrique- Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - 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. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 16 Deputados. Votaram "não" 50 
Deputados. Votaram em branco 3 Deputados, totalizando 69 votos. Está, 
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portanto, rejeitado o veto aos incisos 73, 75, 76, 79, 80 e 82, do Anexo VI 
do art. 8°, salvo destaques. 

Votação do veto ao art. 5°, com parecer pela manutenção, destacado. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de 
conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem manter o veto deverão registrar "sim", e os que 
desejarem rejeitá-lo deverão registrar "não". Com a palavra, para encaminhar 
a votação do veto, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Gostaria que os estudantes prestassem 
atenção á minha fala, porque esse veto é muito importante para nós. Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, estudantes, pais e professores, o veto ao art. 5°, 
que vamos votar agora, representa o veto á verba para a saúde, aos 8,25% 
que a emenda á Constituição Federal obriga o Estado a investir. Então, 
senhores parlamentares, quero, apenas, enfatizar a necessidade da 
derrubada desse veto. 

Precisamos de mais recursos para a saúde, senhores. A saúde está um 
caos. O Estado já investe muito pouco, e a Emenda Constitucional n• 29 
obriga-o a investir mais em saúde. E esse "mais" é uma obrigação. O Estado 
não pode vetar esse artigo. Se isso acontecer, estará ccntra a Constituição 
Federal, estará ccntra uma emenda constitucional aprovada em setembro do 
ano passado, a qual levamos oito anos para aprovar. 

Então, assim como os senhores brigam pela UEMG, nós também brigamos 
por recursos para a área da saúde. O pessoal da saúde gastou oito anos 
para aprovar essa emenda. Por isso, é necessário derrubar esse veto e 
garantir os 8,25% para a saúde em Minas Gerais. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado Antônio Andrade. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, vou encaminhar pela derrubada do veto até por entender que o 
Governo do Estado fez uma revisão e verificcu que o que se discute aqui, 
realmente, não são todos os recursos destinados á saúde. São os recursos 
provenientes da Lei Kandir. Quero deixar bem claro que foi vetado o que diz 
respeito aos recursos provenientes da emenda do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que encaminhou pelo aumento das receitas da Lei Kandir. 
Então, nesta oportunidade, dando uma resposta ao Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, quero ler um pronunciamento: (- Lê:) "No exercício da 
democracia, é compreensível que a mesma voz que acusa passe a defender, 
ainda que sobre temas diversos. Por essa razão é que aproveitamos este 
ensejo, quando ocupamos a tribuna para, desta vez, falar como líder do 
Governo Estadual, a propósito de questionamentos feitos pelo nobre 
ccmpanheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão, a propósito da atuação do 
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Executivo na área administrativa. 

O colega parlamentar - cujo justo propósito de sempre zelar pelo bem 
público louvamos - questiona a não-transferência, pelo Executivo, de 
recursos legalmente destinados aos municípios e á área da saúde. Segundo 
sua análise, enquanto se observa, em comparação com 1999, um aumento 
de 5,4% na receita tributária, de 7% nas transferências da União, de 41% nas 
operações financeiras e de 339% na alienação de bens, o Estado não estaria 
cumprindo suas obrigações em contrapartida. 

Com referência á transferência do ICMS para os municípios, devemos 
esclarecer que as alegações não procedem. Na verdade, na prática, as 
transferências são feitas automaticamente pelo Banco operador, que é o ltaú. 
Assim, do total arrecadado, o Banco transfere 63,75% ao Estado, 15% ao 
FUNDEF e 21,25% aos municípios. Ocorre que a quota devida aos 
municípios é de 25%. Para complementá-la, transferem-se 3,75% do 
FUNDEF para as entidades municipais, numa etapa posterior. O Executivo, 
portanto, mesmo que quisesse, não teria como, na prática, desviar recursos e 
alterar esse rateio definido pela lei. O que pode ter havido, gerando a 
informação equivocada, seria o atraso nos respectivos lançamentos 
operacionais. Nesse ponto, há uma diferença, talvez, de dez dias. 

Com referência á área da saúde, que é o que estamos discutindo, informa-
se que o Governo de Minas teria deixado de aplicar, na área, 
R$1 09.300.000,00 este ano, descumprindo a Emenda Constitucional n• 29, 
que determina a aplicação de 8,25% da arrecadação em impostos e 
transferência, respondendo ao Deputado Edson Rezende. 

Ocorre que a referida emenda é relativamente recente, de 13/9/2000. 
Vamos citar seu art. 6°, que altera os termos do art. 198 da Constituição 
Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, definindo o 
seguinte, em seu § 2•, que nos permitimos sintetizar: 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre a arrecadação de 
impostos." 

Vê-se, assim, que o compromisso do Estado é anual e a não-utilização da 
totalidade de recursos nesta fase inicial não significa o descumprimento da 
legislação. Esses recursos adicionais exigem planejamento e programação 
para serem utilizados. Isso, o Estado vem fazendo, sendo seus 
compromissos com a saúde observados. Não se pode jamais esquecer que, 
em área tão delicada e de tão grande importância para a população, a 
aplicação criteriosa desses recursos é uma obrigação absoluta. Note-se, 
aliás, que a Secretaria de Estado da Saúde está passando por um processo 
de reestruturação e reorganização, com objetivo de adequar-se à nova 
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realidade definida pela Emenda n° 29. Já se encontra elaborada uma 
programação para utilização, pela área de saúde, dos recursos adicionais. 
Esse programa será levado à Junta de Programação Orçamentária e 
Financeira do Estado, em reunião a ocorrer nos próximos dias. 

No tocante à questão dos recursos do PASEP, definidos pela Lei n° 13.270, 
alega-se que o Governo está recolhendo esses recursos, destinados pela 
legislação à qualificação profissional e à geração de emprego e renda, e 
desviando-os para pagamento de outras despesas. 

Terminaríamos notando que a vinculação de verbas orçamentárias tal 
como hoje é previsto no orçamento toma-se uma tarefa extremamente difícil, 
não só para o Executivo, como também para este parlamento. A elaboração 
do orçamento, desde o princípio, encontra-se engessada, por assim dizer. 
Nós mesmos, nesta Casa, temos dificuldade, muitas vezes, para orientar a 
confecção do orçamento segundo as múttiplas aplicações, distribuições e 
rateios previstos em lei. É uma observação que fazemos para lembrar que 
dificuldades de ordem prática existem em todos os Poderes públicos 
constituídos. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Solicito apenas 1 minuto para os 

Deputados retornarem ao Plenário. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita a presença dos Srs. Deputados e 

que ocupem seus lugares. 
Em votação. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins 
- Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar 
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lvair 
Nogueira - Ivo José - 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 -Maria José Haueisen - Maria Olívia- Mauri Torres- Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro 
Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados, votaram "não" 54 
Deputados, totalizando 63 votos. Está, portanto, rejeitado o veto ao art. 5°. 
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Votação do veto ao inciso 5 do Anexo VI, com parecer pela 

manutenção, destacado. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, ele o art. 261, X, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão 
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins 
- Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende -Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lvair Nogueira -
Ivo José - 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 -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebasti}') Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados, votaram "não" 30 
Deputados, totalizando 61 votos. Está, portanto, mantido o veto ao inciso 5° 
do Anexo VI. 

Votação do veto ao inciso 24 do Anexo VI. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, ele 
o art. 261, X, do Regimento Interno. Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aflton Vilela - Alberto Bejani -

Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins 
- Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lvair Nogueira - Ivo José - 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 - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise 
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- Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados, votaram "não" 31 
Deputados, votou em branco 1 Deputado, totalizando 61 votos. Está, 
portanto, mantido o veto ao inciso 24 do Anexo VI. 

Votação do veto ao inciso 25 do Anexo VI. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, ele 
o art. 261, X, do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Solicito a leitura do veto, por se referir a um artigo 

importante, que cuida da questão habitacional no Estado, separando 
recursos para a construção de habitações em diversos municípios de Minas 
Gerais. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário, que proceda a 
leitura do veto ao inciso 25 do Anexo VI, 

Leitura do Inciso 25 do AnexoVI 
O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres)-(- Lê:) 
Inciso 25 Código 1.351.16.482.601.4.149.001.7.01 a 5.000.000. 

4.051.22.661.745.1.052.0001. Código 5O 1 de 5.000.000. 
Órgão e/ou entidade beneficiada: Secretaria da Habitação. 
Objeto do gasto: apoiar os municípios na urbanização, construção e 

reforma de unidades habitacionais. 
órgãos ou entidades deduzidas - FINO - subprojetos ou subatividades 

deduzidas ou anuladas. 
Apoio financeiro ao programa de integração e diversas indústrias, 

agroindústrias e versões financeiras: 5.000.000." 
O Sr. Presidente - Em votação. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Cameiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins 
-Antônio Andrade -Antônio Cartos Andrada -Antônio Júlio- Arlen Santiago -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão 
- Eduardo Herrneto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Errnano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüinio - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Rêgis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres 
-Mauro Lobo- Miguel Martini- Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -



z 
õ 

o 
• c c 
õ :;; 
~ 

.g 
g 

<' 
c .. 
o 
i = 

1027 
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados votaram "não" 29 
Deputados um voto em branco, totalizando 58 votos. Está, portanto, mantido 
o veto ao inciso 25 do Anexo VI. 

Votação do veto ao inciso 40 do Anexo VI, a que se refere o art. 8°, com 
parecer pela manutenção destacado. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, ele o art. 
261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Com a 
palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
não tomarei tempo dos senhores nesse processo de votação. Gostaria 
simplesmente de chamar a atenção da Casa, porque acho que o Governo 
não entendeu o espírito da emenda vetada, o inciso XL, de minha autoria. 
Analisando a proposta orçamentária, observei que, em diversos aspectos, o 
orçamento não foi enviado a esta Casa, sendo precedido de um estudo mais 
detalhado. 

O Governo do Estado alocou recursos para a recuperação do asfalto no 
trecho que liga a cidade de Poço Fundo à BR - 459, próximo á cidade de 
Pouso Alegre. Acontece que essa estrada foi uma das poucas que o Governo 
do Estado recuperou no ano de 2000. E alocou recursos para realizar uma 
obra que já tinha sido feita pelo próprio Governo. 

Propusemos a retirada desses recursos da obra já feita e sua aplicação na 
conclusão do asfalto que liga Andradas a Santa Rita de Caldas, o qual estava 
sendo feHo no Governo Eduardo Azeredo. Quando este Governo assumiu, 
interrompeu a obra. Estão faltando 4km e pouco para concluir a estrada, e 
não há dotação, no orçamento de 2001, para sua conclusão. 

Como o orçamento é autorizativo, não estou obrigando o Estado a fazê-lo. 
Estou tirando recursos de uma obra que já está feita, o que não prejudica em 
nada o projeto do Estado, para dar oportunidade ao Governo de, se quiser, 
concluir essa obra interrompida desde que assumiu. Faço um apelo para que 
se faça justiça e se corrija essa falha de orçamento, para rejeHarmos esse 
veto, dando oportunidade ao Governo do Estado para concluir a estrada de 
Santa Rita de Caldas. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero fazer coro com o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Nós, que fomos da CPI das Licitações, 
no momento das denúncias a respeHo do Sul de Minas, percorremos aquelas 
estradas e constatamos a gravidade do problema da região. Essa é uma das 
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estradas que o Deputado Sebastião Navarro defende. O Governo 
demonstrou, no orçamento, querer realizar aquela obra. Como já havia 
recurso alocado para a obra e ela já está pronta, por que, então, não pegar 
esse mesmo recurso, que agora está sobrando, e destiná-lo à obra proposta 
nessa emenda que o Deputado Sebastião Navarro fez ao orçamento? 

Portanto, o nosso encaminhamento é para que todos derrubem esse veto, 
especialmente os Deputados do Sul de Minas. Tenho certeza de que isso 
não vai inviabilizar o Governo, pois os recursos já estavam alocados para a 
obra. Agora ele poderá executá-la. A outra obra é necessária, mas, como ela 
já está pronta, vamos otimizar agora os recursos para que essa outra seja 
executada. Solicito a todos os Deputados que votem pela derrubada desse 
veto. 

O Sr. Presidente - Em votação. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins 
- Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - António Júlio - Arien Santiago -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini- Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise 
- Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira - Wanderley Ávila 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 23 Deputados, responderam "não" 
32 Deputados; houve 2 votos "em branco", totalizando 57 votos. Está, 
portanto, mantido o veto ao inciso 40 do Anexo VI. 

Votação do inciso 86 do Anexo VI. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art 
261, X, do Regimento Interno. 

Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado Rogério 
Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, o meu encaminhamento é 
pela derrubada do veto. Tanto o inciso 86 quanto inciso 87 tratam de verba 
do Fundo de Saneamento Básico. Por isso, estamos dando uma destinação 
especifica para a recuperação da Pampulha. 

Quero chamar a atenção para o fato de que não é uma obra que já está 

. 
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orçada, que tem um projeto, apenas do aspecto de Belo Horizonte. Não 
significa apenas arrumar o espelho d'água da Pampulha. Trata-se de uma 
obra de saneamento que vai ter repercussões ambientais importantes tanto 
no rio das Velhas quanto no rio São Francisco. Essa obra já existe. O 
Governo Federal, por meio de emendas dos Deputados Federais, se 
comprometeu com uma parcela do orçamento dessa obra; os Municípios de 
Belo Horizonte e Contagem, com outra. Seria necessária, também, uma 
parcela do Estado de Minas Gerais por meio da COPASA. 

Essa é uma emenda de todos os Deputados votados em Belo Horizonte, 
mas que extrapola para o interior, principalmente no que diz respeito ao 
saneamento e à questão ambiental dos rios das Velhas e São Francisco. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
encaminhar favoravelmente essa emenda e vou explicar por quê. 

Por 16 anos, como Vereador por Belo Horizonte, desde o meu primeiro 
mandato, exatamente em janeiro de 1983, quando deveria tomar posse em 
março do mesmo ano, presenciei uma enchente ocorrida na região Leste da 
cidade, mais especificamente no bairro Esplanada. Naquela oportunidade, Sr. 
Presidente, fiz um compromisso comigo mesmo: não descansaria enquanto a 
nossa população e nós não víssemos o Arrudas canalizado. E assim o 
fizemos. 

Essa obra tinha recursos garantidos até o centro da cidade, atê a extinta 
ponte do Perrella. Levantamos a bandeira do SOS Arrudas, que, sem dúvida 
alguma, foi o elemento catalisador no que conceme à canalização do Arrudas 
naquela região. 

Pois bem. Por volta de 1989, fizemos realizar na Càmara Municipal de Belo 
Horizonte o primeiro seminário sobre a despoluição do Arrudas. Trouxemos, 
à época, o paisagista Roberto Burle Marx, a quem concedemos o título de 
cidadão honorário. Là, onde está sendo construída a ETE Arrudas, estação 
de tratamento, fiZemos uma reunião festiva para mostrar às autoridades 
constituídas a importância da canalização do Arrudas, de sua preservação, 
preconizando que toda a dificuldade que tínhamos era com relação à 
poluição. Portanto, trabalhar pela despoluição do Arrudas era trabalhar 
também pela despoluição do rio das Velhas e da bacia do São Francisco. Sr . 
Presidente, fomos os catalisadores desse processo. Preconizamos o 
PROSAM, que, posteriormente, foi liderado pelo Governo do Estado. 

Sr. Presidente, ao apostarmos nessa emenda, queremos que haja a 
continuação dessas obras e que, efetivamente, consigamos a despoluição do 
Arrudas. Se outrora foi um rio de água límpida, onde as pessoas podiam 
inclusive pescar, por que não sonhar com isso? Fomos nós que invadimos o 
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ribeirão Arrudas com a falta de controle, sem um plano diretor para a 
cidade. Foi a população de Belo Horizonte que invadiu o Arrudas. Cabe a nós 
despoluirmo-lo e trabalharmos pela sua despoluição, pois assim estaremos 
combatendo as causas, não os efeitos. Portanto, esses recursos serviriam 
para combater a causa, que é a despoluição da bacia hidrográfica da lagoa 
da Pampulha. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior* - Obrigado, Sr. Presidente. Não me 
vou alongar. 

O Deputado Márcio Cunha e o Deputado Rogério Correia já fizeram as 
suas considerações. Gostaria apenas de marcar a minha posição, como belo-
horizontino e ex-Vereador da cidade. 

Desenvolvemos um trabalho árduo, há 14 anos, por Belo Horizonte, pelo 
Arrudas e pela Pampulha. Gostaria de lembrar que a Pampulha é uma 
responsabilidade não só de Belo Horizonte, mas também do Estado. E o 
Estado tem de ajudar. 

A eleição municipal já passou, Sr. Presidente. Temos, agora, problemas 
com Belo Horizonte. Já que a eleição passou, vamos trabalhar 
conjuntamente, como nós, ex-Vereadores, vimos fazendo. A bancada de Belo 
Horizonte deve trabalhar por Belo Horizonte. Isso já vimos fazendo. No meu 
partido há o Deputado João Batista de Oliveira, ex-Vereador aqui, o 
Deputado Alvaro Antônio, também ex-Vereador desta cidade. Então, temos 
uma bancada que milita na política belo-horizontina. 

Portanto, faço minhas as palavras do Deputado Márcio Cunha e as 
palavras do Deputado e ex-colega Vereador Rogério Correia. Tive a 
satisfação de colaborar com o crescimento do Legislativo Municipal, ao lado 
de Rogério Correia e de Márcio Cunha. Ali deixamos o nosso trabalho por 
Belo Horizonte e, aqui, estamos continuando esse trabalho em conjunto, já 
que, unidos, como diz o amigo Glycon Terra Pinto, somos mais fortes. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Em votação. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar da 

Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Errnano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Hely Tarqoinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João 
Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz 



z 
õ 

• • :;; 
" ~ 
o 
• • E ; 
;; 
o ., 
o o 
< 
"' • o ::: 
ª E -. 

1031 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia- Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados, votaram "não" 23 
Deputados, e houve I voto em branco, totalizando 51 votos. Está, portanto, 
mantido o veto ao inciso 86 do Anexo VI. 

Votação do veto ao inciso 87 do Anexo VI. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c 
o art. 261, X, do Regimento Interno. Em votação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio -Ambrósio Pinto- Amilcar Martins 
- Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Herrneto- Fábio Avelar- Geraldo Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto 
Godinho - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados, votaram "não" 20 
Deputados, e houve 1 voto em branco, totalizando 48 votos. Está, portanto, 
mantido o veto ao inciso 87 do Anexo VI. 

Votação do veto ao inciso 107 do Anexo VI. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c 
o art. 261, X, do Regimento Interno . 

Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o Deputado Ivo José . 
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, esse inciso 107 trata da construção 

do hospital regional em lpatinga. Gostaria de esclarecer aos Deputados que 
os Prefeitos da região do Vale do Aço e do Leste mineiro vivem uma grande 
dificuldade. 

Há 12 anos vem acontecendo um esforço para se descentralizar o 
atendimento da saúde no Estado. Desse hospital regional jã foi feito o 
primeiro módulo, que é um pronto-socorro, e agora está sendo aguardada a 
continuação de sua construção. 

Além disso, essa é uma oportunidade que o Governo teria para continuar 
fazendo a parceria. O municfpio, sozinho, não dã conta de construir e manter 
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o hospital. Já existem parcerias entre o município, o Estado e empresas 

· da região. Então, essa é a oportunidade de se manter essa parceria na 
finalização desse hospital. 

Hoje, existe apenas o Hospital da Fundação São Francisco Xavier, ligado à 
Usiminas, para mais de 1 milhão de pessoas na Região Metropolitana do 
Vale do Aço. Por isso, as pessoas ficam nos corredores desse hospital, 
aguardando seu atendimento. 

Assim, fazemos um apelo aos Deputados para que derrubem esse veto, 
para que se possa continuar a construção desse hospital, que já teve início 
no Governo passado. 

O Sr. Presidente - Em votação. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto -Amilcar Martins 
- Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio A velar - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa- lvair Nogueira - Ivo José 
- João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley 
Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados, votaram "não" 21 
Deputados, houve 1 voto em branco, totalizando 51 votos. Está, portanto, 
mantido o veto ao inciso 1 07 do Anexo VI. Fica, portanto, mantido, em tu mo 
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.696 (Oficie-se ao Sr. 
Governador.) exceto o veto aos incisos 73, 75, 76, 79, 80 e 82 do Anexo VI, a 
que se refere o art. a•, e o art. s• (À promulgação.). 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3 minutos, 

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos nossos trabalhos. Discussão, em 1 • 

turno, do Projeto de Resolução n• 1.410/2001, da Mesa da Assembléia, que 
modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas n•s 1 e 2, que apresenta. Vem à Mesa requerimento 
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do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que solicita o adiamento da 
discussão, por cinco dias, do Projeto de Resolução n° 1.410/2001. Com a 
palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Mauro 
Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, o Projeto de Resolução no 
1.410/2001 traz em seu bojo uma grande mudança na estrutura da gestão 
desta Casa. Portanto, quando o Deputado Sebastião Navarro Vieira 
apresenta um requerimento propondo o adiamento de sua discussão por 
cinco dias, ele o faz tendo em vista a própria proposta dessa Presidência 
quando suspendeu os trabalhos para um entendimento sobre o assunto. 
Estamos vendo a importância, a gravidade dessa mudança. Para que não 
houvesse uma votação apressada que poderia não significar a realidade, a 
vontade da maioria, entendemos, Presidente, que esse requerimento deveria 
ser aprovado para que possamos ter o tempo suficiente para a discussão 
desse assunto. Propõe-se que o cargo de Diretor-Geral da Casa seja de 
recrutamento amplo. Obviamente, existem posições antagônicas, favoráveis 
e não favoráveis. Para que houvesse maior segurança da Casa nessa 
votação, entendemos a necessidade de uma mais ampla discussão, não 
apenas feita em alguns minutos, mas sim no prazo proposto de cinco dias. 
Temos algumas áreas do Estado, algumas instituições que def1nem que o 
Diretor-Geral tem de ser do quadro da Casa, como ocorreu, recentemente, no 
Tribunal de Contas. Então, pelo teor polêmico deste projeto, entendemos que 
a forma mais adequada de tratá-lo é permitindo que as bancadas e, em 
seguida, as Lideranças dos partidos possam, no âmbito interno, e depois, no 
do Colégio de Líderes, obter consenso. Assim, acreditamos que teríamos 
uma votação mais tranquila sem traumas, sem vencedores nem vencidos. 
Portanto, Sr. Presidente, encaminho favoravelmente à aprovação do 
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, conheço o espírito 
democrático de V. Exa. e de toda a Mesa e sei que estamos tratando de um 
assunto da mais alta relevância, porque diZ respeito à cultura, à tradição da 
instituição. Quero ressaltar que não existe objeção a nome algum da minha 
parte. Louvo muito o trabalho dos que estão ocupando a Diretoria-Geral 
desta Casa hoje, pela sua competência e pela sua dedicação. Tenho também 
a consciência, Sr. Presidente, e V. Exa. também a tem, de que esta Casa 
criou uma cultura ao longo dos anos e que estamos pondo tudo isso a perder, 
talvez em uma atitude precipitada. O que solicito de V. Exa. e da Casa, do 
Plenário, nesse requerimento, é um tempo maior de reflexão, de um estudo 
maior. Há grupos de trabalho interessados, estudando, debruçados sobre 
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esse assunto para apresentar uma proposta, um substitutivo para que 
possa ser discutido com V. Exa., Sr. Presidente, e com a Mesa da 
Assembléia. Esperamos que possamos, tendo em vista o que disse o ilustre 
Deputado Mauro Lobo, não ter vencidos nem vencedores. Queremos que só 
haja um grande vencedor, que é a instituição, a Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais e a Presidência de V. Exa., que se deverá marcar 
pela prudência, pela ponderação, pela inteligência e, sobretudo, pelos valores 
democráticos que defende e que sempre defendeu. 

Nesse sentido, apresentei esse requerimento, esperando a aprovação dos 
nobres pares e a aquiescência de V. Exa. e da Mesa, para que tenhamos um 
tempo maior de reflexão, de estudos e de negociação, porque, por meio 
desse projeto de resolução, poderemos criar instrumentos de valorização da 
Assembléia Legislativa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, estamos 
acompanhando com atenção o encaminhamento da resolução da Mesa que 
trata, especificamente, da questão do Diretor-Geral da Casa. Já há uma 
discussão antiga. Isso já vem desde a Mesa anterior. Nós, naquela época, 
nos posicionamos contra a posição da Mesa de que o cargo de Diretor-Geral 
devesse ser de recrutamento amplo. Nossa posição era contrária, fizemos 
vários discursos, mas estamos entendendo que a atitude assumida pela 
Mesa anterior trouxe novidades na prática da Casa. Mesmo não havendo a 
modificação que a Mesa anterior havia encaminhado, criou-se, na prática, a 
possibilidade de que a função de fato fosse exercida por alguém que não 
fosse do quadro de efetivos. Essa ê a realidade, e não podemos fugir dela. A 
Casa hoje vive uma situação um tanto quanto confusa. Entendemos a 
preocupação do Deputado Sebastião Navarro Vieira, de querer um tempo 
maior. Acho, porém, que esta Casa já teve dois anos para discutir essa 
questão, que foi o mandato da Mesa anterior. A Mesa nova assume com o 
objetivo de querer regulamentar, resolver, colocar um ponto final nessa 
situação um tanto quanto esdrúxula. Diante disso, penso que o requerimento 
do Deputado Sebastião Navarro Vieira não deve ter o encaminhamento 
favorável da maioria. Achamos que é momento de se decidir isso agora. 
Precisamos tomar uma posição neste momento. Não é possível que a 
administração da Casa e a Mesa fiquem numa situação insegura quanto à 
definição da estrutura administrativa da Assembléia Legislativa. Entendemos 
que é preciso deliberar quanto antes sobre essa matéria. O tempo de 
discussão já aconteceu. A Casa precisa definir a postura que quer. 

Faço os maiores elogios ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, homem 
preocupadíssimo, experiente, de grande conhecimento, mas sinto que o 
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tempo de discussão já se esgotou. É preciso deliberar sobre essa 
questão, que não é partidária, polltica; está acima das políticas dos partidos, 
de posições de bancadas. Trata-se de uma posição da Casa, de princípios de 
cada parlamentar. Uns a entendem de uma maneira; outros, de outra. Isso 
não faz parte de nenhum programa de partido. É preciso que seja 
encaminhada logo, que os Deput;;odnc; i.l votem de acordo com sua 
consciência e se dê uma definição à esrrutura administrativa da Casa. 
Encaminhamos, portanto, pela rejeição do requerimento, para que o projeto 
possa ser votado quanto antes, clareando a ação administrativa da 
Assembléia. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar 
favoravelmente ao requerimento, para que possamos ganhar um tempo 
maior para a discussão. A intenção da Bancada do PT é buscar uma 
negociação, ver se é possível um substitutivo que possa beneficiar a Casa e 
a Mesa Diretora, que apresenta o projeto. Somos solidários com a Mesa, mas 
temos uma série de emendas. Achamos necessária uma discussão mais 
aprofundada do requerimento. 

O requerimento apresentado pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira 
propõe exatamente um tempo para se apreciar essa matéria de maneira mais 
aprofundada. Nossa bancada vai votar favoravelmente a ele, aprofundando a 
discussão. O projeto é polêmico. A questão do recrutamento amplo para o 
cargo de Diretor, por exemplo, é muito polêmica. Temos um posicionamento 
diferente a esse respeito, mas precisamos buscar uma alternativa que 
propicie à Mesa o encaminhamento dos trabalhos da melhor forma possível, 
segundo um consenso dos Deputados. 

Então, Sr. Presidente, solicitamos a aprovação do requerimento do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia -Aproveito a oportunidade para pedir a V. 

Exa., uma vez que não existem 39 Deputados presentes para a votação, que 
determine a verificação do quórum. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há quórum para a 
continuação dos trabalhos. Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Ivo José. 

O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
gostaria de encaminhar favoravelmente ao requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira. 

Inicialmente, quero fazer algumas considerações, uma vez que participo da 
Mesa e acompanho de perto a determinação do nosso Presidente, Deputado 
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Antônio Júlio, com o objetivo de resolver pendências que vêm se 
arrastando há anos, nesta Casa. Ele merece toda a solidariedade nossa. 
assim como os colegas da Mesa, que merecem nosso respeito. Mas esta é 
uma Casa de diálogo, de entendimentos. É necessário haver entendimento, 
porque não podemos tapar o sol com a peneira. Existem posições 
divergentes quanto a esse projeto de resolução. Precisamos dar 
oportunidade para que aqueles que têm posições divergentes se manifestem, 
principalmente levando em consideração que, nos últimos dias, tivemos a 
atenção voltada para esses vetos, que sobrestavam a pauta, e não tivemos 
condições de conduzir o debate em tomo desse projeto de resolução de uma 
maneira adequada. 

Entendemos que todos devem ter oportunidade de se manifestar, mesmo 
que tenham posições contrárias á nossa. Essa oportunidade precisa ser 
dada, seja em forma de emendas. seja de substitutivos, seja de debates, seja 
de acordo, para que essa pendência seja concluída. Assim, consideramos o 
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira oportuno. Solicitamos 
cinco dias para que esses entendimentos sejam feitos. Estamos favoráveis 
ao requerimento porque entendemos que é necessário. Esta Casa sempre 
respeitou as posições divergentes, e não podemos, neste momento em que 
tentamos encontrar uma solução para uma pendência que já vem se 
arrastando há tempos, negar a oportunidade de analisar a matéria. 

Existem outras questões que o Presidente quer resolver, como 
aposentadoria, função pública, quadro suplementar, etc. Todas elas estão 
pendentes, e os servidores, por meio de suas representações, precisam ser 
ouvidos. Precisamos resgatar toda a força organizativa dos servidores da 
Assembléia. E a oportunidade é esta. Não se trata de resolver apenas a 
questão do Diretor-Geral, mas todas aquelas ligadas ao funcionalismo. Por 
isso, apoiamos esse requerimento. 

Questões de Ordem 
O Deputado Ivo José - Neste momento, não há quôrum para votar. Não há, 

no Plenário, 39 Deputados para aprovar esse requerimento. Solicitamos o 
encerramento da reunião para que possamos, em outra oportunidade, 
continuar analisando o requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma 
ponderação: está havendo entendimento para que a votação aconteça nesta 
manhã. Portanto, solicito a V. Exa. que suspenda a reunião por alguns 
minutos, para serem finalizadas essas negociações. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência,nos termos 

do art. 21 do Regimento Interno, prorroga a reunião até às 13h59min. 
Suspensão da Reunião 
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunrao por 15 

minutos, para se fazerem entendimentos entre as Lideranças sobre a matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos nossos trabalhos. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 

solicitando a retirada de requerimento de sua autoria, que visa ao adiamento 
da discussão do Projeto de Resolução n• 1.410. A Presidência defere o 
requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento lntemo. 

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
-Vem á Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 1.410/2001 
EMENDAN°3 

Acrescente-se ao art. 2° o seguinte § 3°: 
"Art. 2•- ................................................................. . 
§ 3° - O ocupante do cargo de que trata este artigo será automaticamente 

exonerado ao final do mandato da Mesa Diretora em que houver sido 
nomeado.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Miguel Martini 
Justificação: Os ocupantes dos cargos de provimento em com1ssao e 

recrutamento amplo existentes na estrutura da Assembléia Legislativa, nos 
termos da Resolução n• 5.1 00, de 1991, são automaticamente exonerados 
ao final de cada legislatura. Esse fato reflete a relação de estrita confiança 
existente entre aquele que nomeia e o nomeado. 

Esta emenda visa manter a coerência nas normas da Casa, ao conceder 
igual tratamento ao cargo de Diretor-Geral, que passa, nos termos da 
proposta, a ser de provimento em comissão. 

EMENDAN°4 
Dê-se ao art. 2• a seguinte redação: 
"Art. 2• - O cargo de Diretor-Geral é de provimento em comissão e de 

recrutamento limitado, mantida a mesma codificação e remuneração. 
§ 1 • - O provimento do cargo de que trata este artigo será de competência 

da Mesa, por indicação do Presidente da Assembléia. 
§ 2•- São requisitos para o exercício do cargo de que trata este artigo: 
I -formação de nível superior há, pelo menos, cinco anos; 
11 - experiência comprovada no exercicio de função ou atividade 

profissional na administração pública, que exija conhecimento de 
planejamento, gestão organizacional, gestão e administração de recursos 
humanos e financeiros; 

111 - idoneidade e reputação ilibadas; 



IV - ocupação, há, pelo menos, oito anos, de cargo do quadro de 
servidores da Secretaria da Assembléia; 
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V- inexistência de parentesco consangüíneo ou afim, até o terceiro grau, 
com membros da Mesa da Assembléia. 

§ 3° - O ocupante do cargo a que se refere o "caput" deste artigo só poderá 
nele permanecer pelo período de até dois anos, permitindo-se uma única 
recondução subseqüente. 

Sala das Reuniões, de maio de 2001. 
João Leite 
Justificação: Por demais extensa e complexa é a estrutura administrativa 

da Assembléia Legislativa. A direção-geral da Casa há, pois, de ser exercida 
por alguém que tenha convivência com ela, que a conheça a fundo, além de 
ter experiência em administração. 

Por outro lado, não há de perpetuar-se no cargo aquele que a ele venha a 
ser guindado, motivo que nos leva a prever o tempo de permanência na 
direção-geral. 

Com nossa proposta, entendemos que os ocupantes de cargos efetivos da 
Casa irão aperfeiçoar-se para alcançar, em dado momento, sua direção-
geral. Por estas razões, aguarda-se o acatamento e a aprovação desta 
emenda. 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao "caput" do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - O cargo de Diretor-Geral, de provimento em comissão, será no 

decorrer da 14• Legislatura, de recrutamento amplo, mantida a mesma 
codificação e remuneração.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Paulo Piau 
Justificação: Trata-se de medida necessária, para que, uma vez passado o 

período de transição atualmente vivido, a estrutura administrativa da 
Secretaria da Assembléia volte a sua conformação tradicional. A forma de 
provimento do cargo de Diretor-Geral é de grande importãncia no atual 
momento, pois a Lei de Responsabílídade Fiscal define, para o ordenador de 
despesas, novas responsabilidades que, em nosso entender, somente 
podem ser compatíveis com a forma de provimento que contemple 
exclusivamente os servidores de carreira. Entretanto, dadas as 
peculiaridades do atual momento na Casa, optou-se por uma solução 
intermediária, que nos parece ser a mais adequada. 

EMENDA N°6 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5° - Compete ao Diretor-Geral o disposto no art. 63 da Resolução no 

3.800, de 30 de novembro de 1985. 
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Parágrafo único- O Diretor-Geral deverá, ainda, obrigatoriamente: 
I - fazer publicar, na integra, no diário oficial do Estado, no "Diário do 

Legislativo", todas as deliberações, decisões, instruções e demais atos 
normativos da Mesa, em até 48 horas da respectiva aprovação; 

a) os atos administrativos de pessoal poderão ser publicados no "Boletim 
da Secretaria". 

11 - disponibilizar e atualizar mensalmente, no Sistema Integrado de 
Administração Financeira - SIAFI -, todas as infonmações referentes á gestão 
financeira e administrativa da Assembléia, inclusive: 

a) os balancetes mensais; 
b) os dados referentes ás licitações, mesmo nos casos de dispensa e 

inexigililidade; 
c) os valores pagos aos servidores e aos membros do Poder Legislativo, a 

qualquer titulo, discriminados por quantitativo de cargos; 
d) o resumo dos contratos e dos convênios finmados pela Assembléia 

Legislativa, constando o objeto, o valor, o número do processo de licitação, 
quando for o caso, o valor do empenho e a data de publicação no diário 
oficial do Estado; 

111 - apresentar á Mesa da Assembléia, trimestralmente, relatório detalhado 
de suas atividades, onde conste, obrigatoriamente, a situação dos estudos e 
dos demais encaminhamentos referentes a projetos já autorizados e ainda 
não implementados.". 

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2001. 
Rogério Correia - Adelmo Carneiro Leão - Maria José Haueisen - Ivo José. 

EMENDA N°7 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. zo - O cargo de Diretor-Geral é de provimento em comissão e de 

recrutamento limitado, mantida a mesma codificação e remuneração. 
§ 1 o - O provimento do cargo de que trata este artigo será de competência 

da Mesa da Assembléia, por indicação do Presidente da Assembléia 
Legislativa. 

§ 2° - São requisitos para o exercício do cargo de que trata este artigo: 
I - fonmação de nível superior há pelo menos cinco anos; 
11 - experiência comprovada no exercício de função ou atividade profissional 

na administração pública que exija conhecimentos de planejamento, gestão 
organizacional, gestão e administração de recursos humanos; 

111 - idoneidade e reputação ilibada; 
IV - ocupação, há pelo menos oito anos, de cargo do quadro de servidores 

da Secretaria da Assembléia. 
§ 3° - O ocupante do cargo a que se refere o "caput" deste artigo só poderá 

nele penmanecer por um período de até dois anos, sendo penmitida uma 
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única recondução subseqüente.". 

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2001. 
Rogério Correia - Adelmo Carneiro Leão - Maria José Haueisen - Ivo José. 

EMENDA N°8 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... - Fica criado o Conselho Gestor, órgão deliberativo e consultivo, 

que será integrado por: 
a) titulares dos cargos do segundo e terceiro graus da estrutura da 

Assembléia Legislativa; 
b) um representante de cada unidade integrante do terceiro grau, eleito 

pelos servidores nela lotados; 
c) um representante do SINDALEMG, um representante da ASLEMG e um 

representante da APLEMG; 
d) o representante dos servidores efetivos e do Grupo de Execução; 
e) o representante dos servidores de recrutamento amplo. 
§ 1° - Compete ao Conselho Gestor, sem prejuízo da competência prevista 

para o Conselho de Administração de Pessoal: 
a) deliberar sobre minutas de projetos que se refiram á estrutura 

administrativa da Secretaria, direitos, deveres e remuneração dos servidores, 
antes que sejam encaminhadas á Mesa, sugerindo alterações e 
encaminhamentos; 

b) deliberar sobre a conveniência, razoabilidade e oportunidade da 
realização de contratações cujo valor enquadre a licitação na modalidade 
tomada de preços ou concorrência, antes que sejam encaminhadas à Mesa 
para autorização; 

c) deliberar ou opinar sobre quaisquer assuntos que lhe sejam 
encaminhados pelo Direitor-Geral, pelo Secretário-Geral da Mesa, por seu 
Presidente ou pela Mesa da Assembléia. 

§ 2° - Cada membro do Conselho exercerá sua presidência pelo período 
máximo de um ano, sendo vedada sua recondução subseqüente. 

§ 3° - Fica vedada a percepção de remuneração por participação no 
Conselho Gestor. 

§ 4° - O Conselho Gestor reunir-se-á uma vez por mês, ordinariamente, ou 
sempre que convocado por seu Presidente. 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDA N°9 
Suprima-se o art. 14. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Rogério Correia 
Justificação: A supressão do art. 14 é necessária e não trará maiores 
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consequencias para a propos1çao. Dessa forma, fica mantida na 
estrutura da Casa o comitê de que trata o art. 12 da Resolução n• 5.134, de 
10/9/93, que, efetivamente, tem contribuído para o planejamento das ações 
da Assembléia, especialmente no que se refere à interlocução com 
segmentos importantes da sociedade civil. 

EMENDA N° 10 
Dê-se aos incisos I e 11 do § 2• do art. 2• a seguinte redação: 
"Art. 2°- ............................................................................. . 
I - fonmação de nível superior hà pelo menos doze anos; 
11 - experiência comprovada de, no mínimo, oito anos no exercício de 

função ou atividade profissional que exija conhecimentos de planejamento, 
gestão organizacional, gestão e administração de recursos humanos e de, no 
mínimo, sete anos em exercício de cargo ou função na administração pública 
direta ou indireta.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PSB 
Justificação: A proposta visa aprimorar o projeto original, valorizando a 

experiência profissional e, principalmente, a atividade no serviço público, tal 
qual preconiza a Constituição do Estado de Minas Gerais. 

EMENDA N• 11 
Dê-se ao inciso 111 do parágrafo único do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- ..................................................................... . 
111 - conte mais de doze anos de efetivo exercício na Secretaria da 

Assembléia.". 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PSB 
Justificação: O prazo previsto mantém coerência com a estrutura das 

carreiras da Assembléia. Além disso, deve-se levar em conta o fato de que as 
atribuições do cargo devem ser exercidas por pessoas que disponham de 
amplo conhecimento das atividades da Casa, não apenas no que se refere à 
administração, mas sobretudo às questões que envolvem relacionamentos 
entre correntes políticas diversas. Esse conhecimento não se obtém em 
prazo reduzido, pois decorre de ampla experiência e convívio com os 
parlamentares. 

EMENDA N° 12 
Dê-se ao§ 2° do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- .................................................................................... . 
§ 2°- As atribuições das unidades previstas nos incisos 111 a V serão objeto 

de resolução." . 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Bancada do PSB 
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Justificação: A necessidade de que as nonnas de natureza 

organizacional sejam introduzidas por resolução traz segurança para o 
ordenamento jurídico da Casa, pois esta sempre foi a sistemática adotada. 
Analogamente, seria como se o Poder Executivo pretendesse regulamentar a 
sua atividade apenas por decretos. Essa postura, acreditamos, seria 
repudiada pela Assembléia. Assim, não nos parece adequado que a Casa 
Legislativa ofereça um exemplo de atitude que pode, no futuro, ser usada 
como argumento para situações que possam vir a contrariar as suas próprias 
prerrogativas. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto dez emendas: a do Deputado Miguel Martini 
recebeu o n° 3; a do Deputado João Leite recebeu o n° 4; a do Deputado 
Paulo Piau recebeu o n° 5; 3 do Deputado Rogério Correia e outros 
receberam os n°s 6, 7 e 8; a do Deputado Rogério Correia recebeu o n° 9; 3 
do Deputado Sargento Rodrigues e outros receberam os n°s 1 O, 11 e 12. Nos 
termos do§ 2° do art. 188 do Regimento lntemo, a Presidência encaminha o 
projeto com as emendas à Mesa da Assembléia, para receber parecer. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta, a Presidência 

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de 
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião 
extraordinária de hoje, às 20 horas, nos tennos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

• - Sem revisão do orador. 
ATA DA 1558 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 16/5/2001 

Presidência do Deputado Antônio Júlio 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 

Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Votação de Proposições: Votação, em 1 o turno, do Projeto de Resolução n° 
1.410/2001; Requerimentos dos Deputados Miguel Martini, João Leite, Paulo 
Piau, Rogério Correia e outros, Rogério Correia e Sargento Rodrigues e 
outros; deferimento - Votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação 
das Emendas n°s 1 e 2; aprovação - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio- Ivo José- Olinto Godinho - Mauri Torres -Wanderley Ávila -

Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade -Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Edson 
Rezende- Eduardo Brandão - Fábio A velar- Geraldo Rezende- Gil Pereira -
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Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira- João Leite- João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Jozé Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Pedro Pinduca - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 20h13min, 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 Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2• Parte da reunião, com a votação da matéria constante na pautá 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos, 
para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

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

reunião o Veto Parcial à Proposição de Lei n• 14.696, em virtude de sua 
apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1 • turno, do Projeto de Resolução n• 

1.410/2001, da Mesa da Assembléia, que modifica a estrutura administrativa 
da Secretaria da Assembléia Legislativa. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas n•s 1 e 2, que apresenta. 

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por 
sua vez, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos dos Deputados Miguel Martini, solicitando a retirada de 
tramitação da Emenda n• 3; João Leite, solicitando a retirada de tramitação 
da Emenda n• 4; Paulo Piau, solicitando a retirada de tramitação da Emenda 
n• 5; Rogério Correia e outros, solicitando a retirada de tramitação das 
Emendas n•s 6 a 8; Rogério Correia, solicitando a retirada de tramitação da 
Emenda n• 9; e Sargento Rodrigues e outros, solicitando a retirada de 



tramitação das Emendas n°s 1 O a 12, todas apresentadas ao projeto em 
apreço. 

1044 

O Sr. Presidente - Tendo em vista os requerimentos deferidos, a 
Presidência torna sem efeito seu despacho proferido na reunião 
extraordinária de hoje, pela manhã, encaminhando o Projeto de Resolução n° 
1.410/2001 e as emendas supracitadas á Mesa, para parecer. Em votação. o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.). Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam· como se encontram.(- Pausa.). Aprovadas. Fica, portanto, 
aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Resolução n° 1 ,410/2001 com as 
Emendas n°s 1 e 2. À Mesa da Assembléia. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência encerra a 

reunião, convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de 
amanhã, dia 17, ás 9 e ás 20 horas, nos termos do edital de convocação, e 
para a reunião ordinária também de amanhã, ás 14 horas, com a ordem do 
dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 702 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Elbe Brandão, Durval Ângelo e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson 
Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e procede à leitura da seguinte 
correspondência: oficios da Ouvidora da Policia de Minas Gerais e do 
Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, em resposta ao 
Requerimento n° 1.997/2001 informando sobre os casos de tortura referentes 
a Francisco de Paula Fialho Júnior e Joel Dias dos Santos; denúncia de 
Maria Mercedes Gomes da Silva contra a morte de seu filho, que era 
funcionário da Fiat; denúncia encaminhada pelo Promotor Edvaldo Costa 
Pereira Júnior contra violência praticada por policiais contra cidadãos durante 
as comemorações da Semana Santa em Ouro Preto; carta do Sr. Francisco 
Carvalho Félix, Presidente do Sindicato dos Artesãos de Minas Gerais -
SAMG -, pedindo intercessão da Comissão junto ao Governo do Estado para 
serem adotadas medidas urgentes contra a violência que vivemos hoje; 
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denúncia encaminhada pelo Sr. Roberto Batista dos Santos, de 
Guanhães; denúncia de Maria José Rodrigues Silva (a morte de seu filho); 
convite encaminhado pelo Presidente da Fundação Movimento e Cidadania 
para o Seminário Estadual de Penas e Medidas Alternativas; cópia de 
discurso do Deputado Wadih Helú, da Assembléia legislativa de São Paulo, 
em que aponta os crimes realizados nos Governos. A seguir, passa-se á fase 
de apreciação de matéria de deliberação conclusiva da Comissão. Submetido 
a apreciação, é rejeitado o Requerimento n• 2.099/2001, do Deputado Pedro 
Pinduca. Ato contínuo, na fase de apreciação de matéria da Comissão são 
aprovados requerimentos do Deputado Marcelo Gonçalves: seja enviado 
oficio ao Presidente da República manifestando o repúdio desta Comissão 
pela instalação de radares nas rodovias federais do Estado de Minas Gerais. 
É aprovada emenda do Deputado Edson Rezende no sentido de se 
manifestar, ainda, a preocupação da Comissão com a implantação de 
medidas de cunho punitivo sem que sejam acompanhadas de campanhas de 
natureza educativa; do Deputado Agostinho da Silveira: seja realizada 
audiência pública para esclarecer e discutir o vertiginoso crescimento do 
número de assaltos a postos de gasolina da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte; do Deputado Sargento Rodrigues: solicitando reunião conjunta da 
Comissão com as Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública, para debaterem o Projeto de lei n• 1.439/2001, do Governador do 
Estado, que trata do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado; da 
Deputada Elbe Brandão: solicitando a audiência pública para discutir o 
Projeto de lei n• 1.480/2001; audiência pública para discutir a grave situação 
dos menores infratores em Montes Claros; do Deputado Edson Rezende: 
solicitando audiência pública para debater a necessidade de se instituir a lei 
Orgânica da Defensoria Pública; solicitando seja acrescenlado o nome do 
Deputado João leite para acompanhar a comissão em visita à Fazenda 
Tangará, em Uberlãndia; solicitando seja marcada visita da Comissão à 
ACADEPOl; dos Deputados Edson Rezende, Marcelo Gonçalves e Elbe 
Brandão: solicitando seja encaminhada ao Governador do Estado e à 
Secretária de Justiça e Direitos Humanos manifestação da Comissão pedindo 
seja instituída a lei Orgânica da Defensoria Pública; solicitando audiência 
pública para debater a pressão e as agressões por que vêm passando os 
artesãos e vendedores ambulantes que atuam na Capital e ainda a 
realização de visita da Comissão à Praça Sete para verificar "in loco" a 
situação dos vendedores e dos artesãos referidos; do Deputado Durval 
Ângelo: solicitando seja encaminhada ao Governador cópia de denúncia do 
Sr. Marcos Flávio, Capitão reformado da PM; solicitando seja encaminhada 
ao Comandante-Geral da PMMG, ao Secretário de Segurança Pública e à 
Ouvidoria da Policia cópia de denúncia trazida à Comissão por Jorge Miguel 
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Teodoro. Apresentaram denúncia as seguintes pessoas: Ana Paula 
Carvalho Starling Braga, da Defensoria Pública, Ascis Gomes Silva, Getúlio 
Correia e Francisco Carvalho Félix, Presidente do Sindicato dos Artesãos de 
Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
reunião extraordinária, dia 26, quinta-feira, às 9h30min, no Morro do 
Papagaio, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo - Marcelo Gonçalves - Luiz 

Tadeu Leite- Elbe Brandão. 
ATA DA 47• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia três de maio de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, 
Rêmolo Aloise 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 
Rogério Correia, 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 reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir 
convidados para obter esclarecimentos técnicos sobre o acordo firmado entre 
a Fazenda Pública do Estado e a Cia. Vale do Rio Doce, visando à extinção 
das pendências judiciais relativas a créditos tributários da primeira, inscritos 
em divida ativa. Em seguida, informa o recebimento de oficios dos Srs. 
Murilio de Avellar Hingel, Secretário da Educação; José Menezes Neto, 
Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social; 
José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG, e das Sras. Carmen 
Lúcia Miranda Silveira, Coordenadora Geral de Convênios da Fundação 
Nacional de Saúde, e Teima Blandina Wenceslau, Prefeita Municipal de 
Minas Novas. O Presidente informa, ainda, o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores a seguir citados: Projetos 
de Lei n°s 1.327/2001 (Deputado Dilzon Melo); 1.398/2001 (Deputado 
Anderson Adauto); 1.485/2001 (Deputado Rêmolo Aloise) e 1.069/2000 
(Deputado Luiz Fernando Faria). Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Após votação, ê aprovado 
requerimento do Deputado Dilzon Melo, em que solicita a retirada da pauta 
do Projeto de Lei n° 1.350/2001. A seguir, são aprovados, cada um por sua 
vez, após discussão e votação, os pareceres pela aprovação do Projeto de 
Resolução n° 1.465/2001 em turno único e pela rejeição do Substitutivo n° 1 
e da Emenda n° 1 (relator: Deputado Mauro Lobo); e pela aprovação do 
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Projeto de Resolução n° 1.466/2001 em tumo único e pela rejeição das 
Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado lvair Nogueira). O Projeto de Lei n° 
1.210/2000, em 1° turno (relator. Deputado Dilzon Melo), é convertido em 
diligência ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de 
Minas Gerais - I PSM -, por detenninação do Presidente da Comissão; e é 
concedido ao Deputado Rêmolo Aloise, relator do Projeto de Lei n° 
1.263/2000 em 1° turno, o prazo regimental para emissão de parecer. Passa-
se à 2• Fase da Ordem do Dia compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação de Plenário da Assembléia. 
Colocado em votação, é aprovado o Requerimento n• 2.145/2001, do 
Deputado Luiz Fernando Faria, em que pede seja solicitada ao Secretário da 
Fazenda a prorrogação por 30 dias do prazo da regulamentação do ICMS, de 
acordo com o Decreto n° 41.588, de 2001. Passa-se à 3" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Colocado em votação, é aprovado requerimento do Deputado Luiz Fernando 
Faria, em que pede seja solicitada ao Secretário da Fazenda cópia dos 
pareceres dos Procuradores Fiscais do Estado relativos às transações 
ocorridas nos últimos quatro anos. 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, 
detennina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Sebastião Navarro Vieira -

Eduardo Brandão. 
ATA DA 728 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Ás nove horas e trinta minutos do dia nove de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe 
Brandão, Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados João Leite e 
Chico Rafael. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval 
Ângelo , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura das atas 
das reuniões dos dias 25 e 26 de abril e do dia 2 de maio, as quais são dadas 
por aprovadas e são subscritas pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente infonna que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre 
denúncias recebidas pela Comissão sobre violência policial contra 
professores municipais ocorrida em 8 de março, durante passeata 
reivindicatória realizada em Contagem e procede à leitura da seguinte 
correspondência: denúncia encaminhada por Francisca Arocilda de Campos 
Braga; denúncias feitas por César Augusto da Costa Reis e Francisco de 
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Assis do Nascimento contra policiais militares, enviadas pelo Vereador 
Wanderlei Rossi Kuruzu, de Ouro Preto sobre agressão de policiais durante a 
Semana Santa; denúncias encaminhadas por Geraldo Rodrigues de Oliveira 
Sobrinho e por Geraldo Magela Lúcio; denúncia enviada pela Profa. Elizabeth 
de Castro Garcia - ofício do Procurador-Geral de Justiça em que encaminha 
resposta ao Requerimento 2.047/2001, da Comissão; carta entregue pela 
Sra. Marília Gomes, de Caxambu, sobre resposta da Comissão que lhe foi 
encaminhada e com que não concorda; ofício da Ouvidora da Polícia em que 
encaminha resposta ao Requerimento 2.049/2001, da Comissão; denúncias 
dos Srs. Kelly Cristina Ferreira Gonçalves, Lady Borges da Silva Basílio e 
João Vitor Filho. A seguir, passa-se à fase de discussão e votação de parecer 
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia: Projeto de 
Lei n• 1.273/2000 (1° tumo; relator: Deputado Marcelo Gonçalves) - parecer 
pela aprovação com as Emendas n•s 1 e 2, que apresenta: aprovado. 
Registra-se, nesse momento, a chegada do Deputado Edson Rezende, 
Presidente da Comissão. O Deputado Duval Ângelo passa a direção dos 
trabalhos ao Deputado Edson Rezende. Inicia-se a fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão. É deferido o pedido do Deputado Luiz 
Tadeu Leite de adiamento da votação de requerimento do Deputado 
Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública para 
debater a situação funcional dos servidores ocupantes de cargos de 
Motorista da polícia civil, Radioperador e Fotógrafo da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública. A seguir são aprovados os seguintes requerimentos: 
do Deputado Luiz Tadeu Leite: solicitando audiência pública para ouvir 
convidados sobre as diretrizes para a implantação do núcleo de criminologia 
e execução penal na região do vale do Rio Doce; do Deputado Edson 
Rezende: solicitando audiência da Comissão e de representantes dos povos 
indígenas do Estado com o Deputado Federal Luciano Pizzato, relator do 
Projeto de Lei 2.057, para discutir e entregar proposta do estatuto da 
população indígena; solicitando seja encaminhado ofício ao Comandante-
Geral da PMMG e ao Comandante de Policiamento da Capital pedindo 
providências para esclarecer as denúncias de arbitrariedades e violência que 
têm sido feitas contra policiais militares que atuam na região do aglomerado 
Santa Lúcia, em Belo Horizonte; seja encaminhado ofício ao Governador do 
Estado e ao Prefeito da Capital solicitando seja verificada a situação legal 
das propriedades existentes no aglomerado Santa Lúcia; solicitando seja 
encaminhado ofício ao Prefeito da Capital e ao Presidente da COPASA-MG 
pedindo sejam concluídas as obras de saneamento básico iniciadas no local 
conhecido como "Bicão", no aglomerado Santa Lúcia; solicitando seja 
encaminhado ofício ao Presidente da República manifestando repúdio da 
Comissão pela proposta de se modificar a legislação desportiva; solicitando 
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audiência para discutir o papel do Estado na promoção da igualdade 
racial; solicitando seja encaminhada reivindicação da Assoct>çãc dos 
Aposentados aos Deputados Federais; solicitando explicações do 
Comandante do 18° Batalhão de Contagem sobre violência policial; 
solicitando visita à empresa Monsanto em Uberlândia; solicitandc visita a 
Alienas; solicitando audiência com o Secretário da Segurança Pública; 
solicitando audiência pública para discutir a questão dos aposentados; dar 
aulas de capoeira; solicitando seja enviado oficio ao Governador do Estado e 
ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedindo seja instalado na região do 
aglomerado Santa Lúcia um posto de serviços integrados urbanos - PSIU; 
solicitando seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte pedindo a reabertura do posto de saúde do alto Santa Rita, no 
aglomerado Santa Lúcia; solicitando seja encaminhado ofício ao 
Comandante-Geral da PMMG pedindo seja instalado um posto da policia 
militar no aglomerado Santa Lúcia, para garantir a segurança da comunidade 
local; solicitando seja enviado oficio ao Governador do Estado e ao Prefeito 
da Capital pedindo seja verificada a situação legal das propriedades 
existentes no aglomerado Santa Lúcia, que, segundo denúncia trazida à 
Comissão, não têm títulos de posse; do Deputado Rogério Correia: 
solicitando seja realizada audiência da Comissão com o Governador do 
Estado para que sejam discutidas medidas de cumprimento das Leis n°s 
13.432, de 1999, que cria o Programa Estadual de Albergues para Mulher 
Vítima de Violência, e 13.448, de 2000, que cria o Memorial de Direitos 
Humanos; do Deputado Marcelo Gonçalves: solicitando seja realizada 
'Wdiência pública para debater, com os convidados que menciona, as razões 
e conseqüências da não-alocação de recursos no Fundo Estadual de 
Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - FUNPREN-; dos 
Deputados Edson Rezende e Durval Ângelo: solicitando audiência pública 
para debater questões relativas à promoção da polícia militar; do Deputado 
João Leite: solicitando seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado da 
Segurança Pública pedindo a transferência imediata da Delegacia de Furtos 
e Roubos das dependências do sindicato rural para outro imóvel; do 
Deputado Durval Ângelo: solicitando audiência pública na Fazenda Tangarà; 
solicitando aos Promotores de Manhuaçu cópias de inquéritos de agressões; 
solicitando moção de aplauso para a Câmara Municipal de ltabira; solicitando 
moção de repúdio a ser enviada ao Comandante do 18° BPM; solicitando ao 
Presidente da Casa providências para viabilizar condição de locomoção. Ato 
continuo, o Presidente passa a ouvir os Profs. Lindomar Diamantino Segundo 
e Joana Martins Pinheiro e, em seguida, as seguintes pessoas que 
apresentaram denúncias: Domingos Sávio Mendonça, Elza Elias Bonfim, 
Terezinha Alves Scarpeli, Márcio AntOnio da Silva, Milton Rodrigues Chaves 
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Júnior, Frei Rodrigo Castro Améder Peret, Marilda Teresinha Ribeiro 
Fonseca e Hermélio Soares Campos, conforme consta nas notas 
taquigráficas.Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Elbe Brandão - Durval Ângelo - Marcelo 

Gonçalves. 
ATA DA 37• REUNIÃO ORDINÁRIA úA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Ás quatorze horas e trinta minutos do dia dez de maio de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Djalma Diniz, Amilcar 
Martins e Doutor Viana (substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, e na ausência do Presidente e do Vice-
Presidente, o Deputado Djalma Diniz assume a direção dos trabalhos, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente, Deputado Djalma Diniz, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado 
AmilcarMartinsosProjetosdelein°s884, 1.087, 1.161, 1.167, 1.188, 1.221, 
1.253, 1.256, 1.257, 1.275, 1.280, 1.281, 1.282, 1.285, 1.287, 1.294, 1.298, 
1.301, 1.307, 1.308, 1.309, 1.312, 1.315/2000 e ao Deputado Doutor Viana, 
os Projetos de Lei n•s 1.317, 1.318, 1.320, 1.323, 1.326, 1.330, 1.343/2000, 
1.345, 1.352, 1.356, 1.366, 1.369, 1.377, 1.380, 1.385, 1.386, 1.408, 1.411, 
1.412, 1.417/2001. Encerrada a 1• Parte dos trabalhos, passa-se á 2• Fase 
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre matéria 
de deliberação conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação final dos Projetos de Lei 
n•s 884, 1.087, 1.161, 1.167, 1.188, 1.221, 1.253, 1.256, 1.257, 1.275, 1.280, 
1.281, 1.282, 1.285, 1.287, 1.294, 1.298, 1.301, 1.307, 1.308, 1.309, 1.312, 
1.315/2000 (relator: Deputado Amilcar Martins) e 1.317, 1.318, 1.320, 1.323, 
1.326, 1.330, 1.343/2000, 1.345, 1.352, 1.356, 1.366, 1.369, 1.377, 1.380, 
1.385, 1.386, 1.408, 1.411, 1.412, 1.417/2001 (relator: Deputado Doutor 
Viana). 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, 17 de maio de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana. 
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O Projeto de Resolução no 1.41 0/2001, de autoria da Mesa da Assembléia, 
que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do 
Substitutivo no 1 ao vencido no 1 o tu mo. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.410/2001 
Modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° -A estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa 

abrange: 
I -no primeiro grau, a Mesa da Assembléia; 
11 - no segundo grau, a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa; 
111 - no terceiro grau, a Diretoria-Geral Adjunta, a Diretoria Legislativa, a 

Diretoria de Planejamento e Finanças, a Diretoria de Comunicação 
Institucional, a Diretoria de Administração e Recursos Humanos e a 
Procuradoria-Geral; 

IV - no quarto grau, as gerências-gerais, as coordenações de área, a 
Procuradoria-Geral Adjunta e a Escola do Legislativo; 

V - no quinto grau, as gerências operacionais. 
§ 1 o - A abrangência das atribuições das unidades a que se refere o inciso 

til são as constantes do anexo desta resolução. 
§ 2° - O detalhamento das estruturas de que trata o "caput" deste artigo e 

as atribuições das unidades a que se referem os incisos IV e V serão objeto 
de deliberação da Mesa. 

§ 3° - A forma de provimento das posições do Sistema de Gerenciamento e 
Assessoramento da Secretaria da Assembléia, mantidos a remuneração e os 
requisitos previstos na legislação em vigor, será definida em regulamento, 
exigindo-se, ainda, que o candidato preencha as seguintes condições: 

I - ser integrante do Banco de Desenvolvimento do Servidor - BDS -; 
11 - ter obtido aprovação em avaliação de desempenho ou de performance 

nos dois anos anteriores à nomeação ou designação para exercfcio de cargo 
ou função, conforme condições previstas em regulamento próprio. 
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Art. 2° - O cargo de Diretor-Geral é de provimento em comissão e 

recrutamento limitado, mantidas as mesmas codificação e remuneração e as 
atribuições previstas no art. 63 da Resolução n.0 3.800, de 30 de novembro 
de 1985. 

§ 1° - O provimento do cargo de que trata este artigo é de competência da 
Mesa, por indicação do Presidente da Assembléia Legislativa. 

§ 2°- São requisitos para o exercício do cargo de que trata este artigo: 
I -graduação em curso de nível superior concluída, pelo menos, cinco anos 

antes da data da nomeação; 
11 - idoneidade e reputação ilibada; 
111 - inexistência de parentesco consangüíneo ou afim, até o terceiro grau, 

com membro da Mesa da Assembléia; 
IV - ocupação, na data da nomeação, por, pelo menos, doze anos, de 

cargo de provimento efetivo e de nível superior de escolaridade do quadro de 
carreira da Secretaria da Assembléia. 

§ 3° - O exercício do cargo a que se refere este artigo é limitado a dois 
anos, permitida uma única recondução por igual período. 

§ 4° - O ocupante do cargo a que se refere este artigo será 
automaticamente exonerado ao final do mandato da Mesa Diretora que o 
houver nomeado. 

§ 5° - No primeiro provimento do cargo a que se refere este artigo a partir 
da data de publicação desta resolução, poderá ser adotado o recrutamento 
amplo, não se aplicando, nesse caso, o disposto no inciso IV do § 2° deste 
artigo e exigindo-se, como condição para o provimento, que o indicado 
preencha os requisitos previstos nos incisos I a 111 do § 2° e que tenha 
experiência comprovada de, no mínimo, oito anos no exercício de função ou 
atividade profissional que exija conhecimentos de planejamento, gestão 
organizacional e gestão e administração de recursos humanos. 

§ 6° - Na hipótese de recondução, por um único período subseqüente, do 
primeiro Diretor-Geral nomeado a partir da publicação desta resolução, 
poderá ser adotada a forma de provimento prevista no § 5° deste artigo. 

§ 7° - São competências da Diretoria-Geral as estabelecidas no inciso 11 do 
art. 2° da Deliberação da Mesa n° 458, de 31 de agosto de 1990. 

Art. 3° - Fica transformado em Secretário-Geral da Mesa o cargo de 
Assessor Executivo de Planejamento e Controle de que trata o art. 4° da 
Resolução n° 5.189, de 16 de novembro de 1999, de provimento em 
comissão e recrutamento limitado, mantidas as mesmas codificação e 
remuneração e as atribuições previstas no art. 62 da Resolução n° 3.800, de 
30 de novembro de 1985. 

§ 1 o - O provimento do cargo de que trata este artigo é de competência da 
Mesa, por indicação do Presidente da Assembléia Legislativa, e recairá em 
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servidor que: 

I - seja ocupante de cargo efetivo de Técnico de Apoio às Atividades da 
Secretaria ou Procurador; 

11 -tenha completado curso de nível superior, pelo menos, cinco anos antes 
da data de sua nomeação; 

111 - conte mais de doze anos de efetivo exercício na Secretaria da 
Assembléia. 

§ 2° - O exercício do cargo a que se refere este artigo é limitado a dois 
anos, permitida uma única recondução por igual período. 

§ 3° - O ocupante do cargo a que se refere este artigo será 
automaticamente exonerado ao final do mandato da Mesa Diretora que o 
houver nomeado. 

§ 4° - São competências da Secretaria-Geral da Mesa as estabelecidas no 
inciso I do art. 2° da Deliberação da Mesa n° 458, de 31 de agosto de 1990. 

Art. 4° - O cargo de Secretário, previsto no parágrafo único do art. 2° da 
Resolução n° 5.134, de 10 de setembro de 1993, passa a denominar-se 
Diretor, código AL-DAS-2-01, sendo mantidos o símbolo de vencimento, a 
forma de provimento e os requisitos para nomeação e as competências 
discriminadas no art. 13 da Resolução n° 5.134, de 1 O de setembro de 1993. 

§ 1° - O provimento do cargo de que trata este artigo é de competência da 
Mesa da Assembléia, ouvido o Diretor-Geral. 

§ 2° - São, ainda, requisitos para o provimento do cargo de que trata este 
artigo os estabelecidos no § 3° do art. 1 o desta resolução. 

Art. 5° - Os três cargos de Coordenador de Ensino, de que trata o art. 17 da 
Resolução n° 5.134, de 1 O de setembro de 1993, e um cargo de Assessor, de 
que tratam o art. 4° e o Anexo I da Resolução n° 5.126, de 21 de dezembro 
de 1992, passam a denominar-se Coordenador de Área, código AL-DAs-1-
03, sendo mantido o mesmo símbolo de vencimento, AL-5-03. 

§ 1 o - O provimento e a exoneração do cargo de que trata este artigo são 
de competência da Mesa, ouvido o Diretor-Geral. 

§ 2° - São condições para o provimento do cargo de Coordenador de Área, 
além das estabelecidas no § 3° do art. 1 o desta resolução: 

1 - ocupar, pelo período mínimo de quatro anos, cargo do quadro de 
servidores de carreira da Secretaria da Assembléia, de que tratam o art. 2° 
da Resolução n.0 5.157, de 13 de julho de 1995, e o art. 5° da Resolução n.0 

5.1 05, de 26 de setembro de 1991; 
· 11 -ter nível superior de escolaridade. 

§ 3° - São competências do Coordenador de Área as estabelecidas no art. 
14 da Resolução n° 5.134, de 10 de setembro de 1993. 

Art. 6° - O disposto nos arts. 4° e 5° da Resolução n. o 5.157, de 13 de julho 
de 1995, aplica-se, também, ao servidor ocupante de cargo efetivo ou 

~------------------------------------J 



1054 
pertencente ao grupo de execução em efetivo exercicio de cargo de 
provimento em comissão e de recrutamento amplo na Assembléia 
Legislativa, nas condições e nos limites estabelecidos em regulamento. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se a, no máximo, 3% (três 
por cento) do quantitativo de servidores ativos de que tratam o art. 2° da 
Resolução n. 0 5.157, 13 de julho de 1995, e o art. 5° da Resolução n. 0 5.105, 
de 26 de setembro de 1991. 

Art. 7° - Fica transformado o comttê de que trata o art. 12 da Resolução n° 
5.134, de 1 O de setembro de 1993, em Conselho Consultivo da Mesa - CCM. 

§ 1 o - Compete ao Conselho Consultivo da Mesa assessorar a Mesa da 
Assembléia no delineamento da política estratégica institucional. 

§ 2° - Regulamento da Mesa Diretora disporá sobre o Conselho de que 
trata o "caput" deste artigo. 

Art. 8° - Nos termos do regulamento, a gratificação de que trata o art. 28 da 
Resolução n° 5.086, de 31 de agosto de 1990, somente será concedida, a 
partir da data de publicação desta resolução, a cada intersticio de dois anos, 
a servidor que tenha alcançado o padrão AL-52 e que comprove seu 
aperfeiçoamento profissional, observados, ainda, os demais requisitos em 
vigor até a data de publicação desta resolução. 

Art. 9° - Poderão participar, com direito a voz e voto, do Conselho 
Administrativo de que trata o art. 1 o da Resolução n. o 5.111, de 19 de 
dezembro 1991, com alterações posteriores, até três representantes dos 
servidores da Secretaria da Assembléia, mantendo-se inalteradas as demais 
condições e regras para a composição do referido Conselho. 

Art. 1 O - É facultado, para efeito do beneficio previsto nos arts. 1 o a 5° da 
Lei no 9.532, de 30 de dezembro de 1987, observada a ressalva do art. 21 da 
Lei n° 9.592, de 14 de junho de 1988, e no art. 22 da Resolução n° 5.115, de 
29 de maio de 1992, o cômputo total ou parcial do periodo em que o servidor 
tenha recebido vantagem pecuniária a titulo de tarefa especial diária de 
direção e assessoramento. 

Art. 11 - Esta resolução será regulamentada no prazo de noventa dias. 
Art. 12- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o "caput" 

e o § 1° do art. 4° e o art. 9° da Resolução n° 5.134, de 1 O de setembro de 
1993, o art. 4° da Resolução n° 5.179, de 23 de dezembro de 1997, e o 
parágrafo único do art. 5° da Resolução n.0 5.130, de 4 de maio de 1993. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Doutor Viana. 

ANEXO 
(a que se refere o§ 1° do art. 1° da Resolução n°, de de de 2001) 
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Diretoria-Geral Adjunta - DGA -: dar suporte à Diretoria-Geral em suas 

atividades, de modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa 
desempenhe adequadamente sua missão institucional. 

Diretoria Legislativa - DLE -: gerir as ações estratégicas de suporte 
temático e processual à Mesa, ao Plenário e às Comissões e acompanhar e 
sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a 
sociedade, de modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa 
desempenhe adequadamente sua missão institucional. 

Diretoria de Planejamento e Finanças - DPF -: gerir, no nível estratégico, 
as ações nas áreas de planejamento, de finanças e de sistemas de 
informações, de modo a contribuir para que a Assembléia Legislativa 
desempenhe adequadamente sua missão institucional. 

Diretoria de Comunicação Institucional - DCI -: gerir as ações estratégicas 
de comunicação institucional, voltadas para a divulgação das atividades do 
Poder Legislativo e para o estabelecimento de canais permanentes de 
interlocução com a sociedade em geral e com o público interno, em 
particular, além de oferecer suporte para estudos e pesquisas e promover a 
capacitação e o aperfeiçoamento profissional dos agentes públicos, de modo 
a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe adequadamente 
sua missão institucional. 

Diretoria de Administração e Recursos Humanos - DRH -: gerir as ações 
de recursos humanos, de suprimento, de apoio logístico e suporte às 
atividades institucionais e controle patrimonial, no nível estratégico, de modo 
a contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe adequadamente 
sua missão institucional. 

Procuradoria-Geral - PGA -: prestar consultoria juridica à Assembléia 
Legislativa e representá-la judicial e extrajudicialmente, de modo a contribuir 
para que desempenhe adequadamente sua missão institucional. 

~----------------------------------__J 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2001 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 21/5/2001 
Presidência do Deputado Marco Régis 

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

- Comparecem os Deputados: 
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Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Geraldo Rezende - José 
Henrique - Marco Régis - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz. 

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

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca os 
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 22, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). 

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 2442 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
17/5/2001 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção - Execução do 

Hino Nacional - Palavras do Deputado Edson Rezende - Palavras do Sr. 
Leopoldo Portela Júnior- Palavras da Deputada Elaine Matozinhos - Entrega 
de placa. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente(Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência convida a 

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Desembargador Murilo Pereira, 
representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Leopoldo 
Portela Júnior, Presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas 
Gerais; Milena Cataldo, Diretora da Defensoria Pública do Interior, 
representando a Sra. Noema Guaraciaba Gomes Pereira, Procuradora-Chefe 
da Defensoria Pública de Minas Gerais; e Deputado Edson Rezende, autor 
do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Destinação da Interrupção 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a comemorar o Dia do 

Defensor Público. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - Convidamos os convidados a ouvir a execução do Hi~o 
Nacional. 
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- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Deputado Edson Rezende 
Exmos. Srs. Wanderley Ávila, 2"-Secretário da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas G('· "'ê representando neste momento o Presidente, 
Deputado Antônio Júlio; Desembargador Murilo Pereira, representante do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Leopoldo Portela Júnior, 
Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Minas 
Gerais; representando a Defensora Pública e Procuradora-Chefe Ora. 
Moema Guaraciaba Gomes, a Diretora da Defensoria Pública do Interior de 
Minas Gerais, Ora. Milena Cataldo; Srs. Defensores Públicos, Sras. 
Defensoras Públicas, ilustres colegas da Casa, Deputados e Deputadas, 
senhores, senhoras e telespectadores, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
público presente. "Cura pauperibus clausa est", dizia Ovidio. Essa expressão 
quer dizer: "o tribunal está fechado para os pobres". Passados os séculos, 
não podemos dizer que a situação esteja muito diferente da de hoje. É essa 
constatação, somada a nosso compromisso de luta por uma sociedade mais 
justa e igualitária, que nos traz a esta tribuna. 

Estamos aqui, nesta tarde, para comemorar o Dia do Defensor Público, 
homenageando essa categoria e usando da data para introduzir, com maior 
ênfase, na agenda política desta Casa, os desafios e as possibilidades que a 
questão da defensoria pública e dos Defensores Públicos encerra. 

Dentre os princípios que norteiam a atuação do Estado moderno emerge 
com força ímpar o da igualdade de tratamento a todos os seres humanos. 
Nossa Constituição, tendo-se banhado na fonte da democracia, democracia 
social, diga-se de passagem, demonstrou sensibilidade no trato do acesso à 
justiça pelo indivíduo. Sobressaiu, nessa produção constituinte, a inscrição da 
Defensoria Pública como órgão destinado a facilitar do cidadão pobre o 
acesso à justiça, sendo, por isso mesmo, essencial à função jurisdicional do 
Estado. 

A realidade social brasileira tem demonstrado, ao longo dos anos, que não 
se pode crer na aplicabilidade do principio do livre acesso ao Judiciário, 
quando vastas camadas da sociedade, constituindo uma massa oprimida por 
condições precárias de vida, são, e sempre foram, excluídas da justiça 
convencional. 

O principal instrumento que tem a sociedade para enfrentar essa situação, 
mudando essa tradição e assegurando o livre acesso ao judiciário e a 
efetividade dos direitos subjetivos, é uma Defensoria Pública independente, 
forte e comprometida com suas finalidades. 

Consagrada como inovação constitucional de suma importância, a 
Defensoria Pública assegura a todos, e não apenas aos que têm dinheiro, o 
acesso à Justiça para a defesa de seus inalienáveis direitos. Trata-se de um 
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direito subjetivo do cidadão e dever do Estado, sendo essencial à 
distribuição da justiça. Nossa defesa de uma democracia abrangente e 
verdadeiramente participativa nos impõe lutar por uma Defensoria Pública 
forte, como desejou o ccnstituinte de 1988. 

Já no nascer da Constituição de 1988, escreveu Humberto Barbi, a 
propósito da inovação contida no "status" conferido à Defensoria, que 
"cumpre dar a essa nova instituição os meios para assegurar a prestação 
jurisdicional de forma ampla e segura. Criar a Defensoria Pública por si só 
não basta. Necessário será dar-lhe meios para superar suas dificuldades". 
São esses meios que possibilitarão uma Defensoria Pública tal ccmo 
desejada pela população. É trágico que, passados 12 anos da promulgação 
da Constituição, notamos que ainda não foram dados à Defensoria Pública os 
meios para que cumpra sua vocação de levar justiça a qualquer que dela 
necessitar. 

Ressaltamos que é imensa a divida do Estado brasileiro com sua 
população no que tange ao acesso ao Judiciário. Fruto da crescente exclusão 
social de que é vitima nosso povo, temos da maior parte da população um 
sentimento de desilusão, quando não de contestação a nossas instituições, 
incluindo-se aí o descrédito na Justiça, que sempre serviu ao estamento 
dominante. 

Vê-se, então, que a importáncia que ccnferimos à atuação da Defensoria e 
dos Defensores e as reivindicações que fazemos em defesa da plenitude de 
suas prerrogativas encontram raiz em uma demanda histórica de nosso povo 
por acesso à Justiça, até hoje um privilégio de pouccs. Nesse sentido, 
cobramos do Governo Estadual um compromisso contundente com a 
distribuição de justiça ao povo mineiro, mediante a adoção de mecanismos 
que possibilitem à Defensoria Pública o cumprimento de seu papel. 

Editorial da Revista do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública de março 
deste ano realça a importáncia da Defensoria Pública dentro do panorama 
políticc atual, em que os efeitos nefastos do neoliberalismo e da exclusão 
social, empreendidos por uma ccalizão de elite que sempre dominou nosso 
Pais, são ccntrapostos pela ação de parcela da sociedade e dos partidos de 
esquerda que, fundados na radicalização da democracia e na inversão de 
prioridades, buscam viabilizar alternativas para nossa Nação. Enfatiza que 
"políticas públicas inovadoras vão precisar de suporte jurídico inovador". 
Temos a ccnvicção da singularidade do papel da Defensoria Pública cerne 
instituição e do Defensor Públicc como cidadão e operador do direito, 
enquanto agentes desse processo de fortalecimento da cidadania, 
aprofundamento da democracia e reforma profunda das estruturas sociais 
produtoras de miséria e marginalização social. 

Cumpre assinalar que a garantia do acesso ao Judiciário pelo pobre, que 
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passa pela estruturação adequada da Defensoria Pública de nosso 
Estado, se fundamenta em principio extremamente caro ao estado 
democrático de direito, qual seja o "due process of law", que protege o 
cidadão contra a lesão a seus direitos sem que tenha oportunidade de 
defesa. 

Erigir uma Defensoria Pública compatível com as necessidades de nosso 
povo é dar plena aplicabilidade ao conteúdo substantivo desse principio, 
impedindo qualquer forma de cerceamento de acesso á justiça, 
especialmente o mais perverso de todos, a utilização do critério econômico 
para impedir o pobre de reivindicar direitos. 

Editorial do "Estado de Minas" de 9/11/2000, em defesa da Defensoria 
Pública - e ai não estamos sozinhos -, enfatiza esse aspecto: "Não basta 
encher a boca com frases sobre direitos humanos. É preciso começar do 
mais simples, que é dar garantia á imensa maioria da população que não 
conta com advogados para patrocínio de suas causas em juizo". 

São inúmeras as demandas da Defensoria Pública mineira, revelando o 
longo e árduo caminho a seguir pela instituição e seus membros, 
proporcional, diríamos, á necessidade de nosso povo nessa seara. Especial 
realce nessa pauta é a questão da Lei Orgânica da Defensoria Pública, cujo 
projeto foi retirado desta Casa pelo Governador Itamar Franco e, dois anos 
depois, ainda não retomou ao Legislativo. O PSB tem apresentado 
requerimentos reivindicando a medida, e a Comissão de Direitos Humanos 
desta Assembléia, que temos a honra de presidir, tem debatido o assunto, 
como fizemos hoje e na semana passada. Ocorre, contudo, que nossa 
atitude política não basta. É preciso que o Governo Estadual assuma esse 
compromisso, enviando, primeiramente, o projeto de lei contendo a proposta 
de lei orgânica. Salientamos, neste particular, que não se trata de uma 
demanda corporativa dos Defensores Públicos, como pode parecer aos mais 
afoitos ou desavisados. Trata-se, sim, de um anseio da sociedade, de uma 
demanda popular, de um interesse público prioritário a ser atendido. 

Lembra José Afonso da Silva que "os pobres ainda têm acesso muito 
precário à justiça. Carecem de recursos para contratar advogados e o 
patrocínio gratuito tem se revelado de deficiência alarmante". Não só os 
famosos estão dizendo isso, mas também muitos outros autores 
entendedores do assunto, os quais nos colocam essa questão do Defensor 
Público e daqueles que dele precisam. Diante dessa realidade e contra todos 
os problemas que sobre si recaem, a Defensoria Pública mineira tem, á custa 
de muita energia e obstinação, registrado uma marca respeitável no que se 
refere à quantidade e á qualidade de trabalho produzido. 

Farei questão de citar todos os números, para que os nossos 
telespectadores acompanhem a busca da realidade, em sua fonte. No ano 
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2000, somente no cível, foram 544.986 processos em que a Defensoria 
atuou, atendendo 1.743.200 pessoas. No âmbito criminal, foram 124.327 
assistidos e 261.921 processos em andamento, nos quais o Defensor Público 
advoga gratuitamente para réus destituídos de qualquer condição econômica 
e que, na falta da Defensoria Pública, não teriam como exercitar seu direito 
constitucional â ampla defesa e ao devido processo legal. 

Parabenizamos os Defensores Públicos mineiros por esse desempenho 
que muito nos orgulha. Vemos consolidado em nosso íntimo a disposição de 
labutar em prol dessa instituição, inerente â democracia e â defesa dos 
direitos humanos, como diz Ada Pelegrini: "Vás seriam as liberdades do 
indivíduo, se não pudessem ser reivindicadas em juízo". 

Enfatizamos que a Defensoria Pública, tal como prevista em nosso modelo 
constitucional, produz, comprovadamente, maior eficâcia na defesa em juízo 
da pessoa pobre que qualquer outro mecanismo que possa ser utilizado. 
Recordamos aqui os lamentáveis problemas vividos pelo Estado de São 
Paulo, que adota modelo baseado na remuneração de advogados dativos, 
gerando alto custo e baixa eficiência e citado pelo Juiz Roberto Vieira de 
Almeida Resende como "grave obstáculo ao cumprimento do direito de 
assistência jurídica ao necessitado". 

A Defensoria Pública de Minas Gerais tem produzido, como regra, isenção 
e eficiência em seu trabalho. Nossa população vem sendo atendida na 
medida das possibilidades da instituição ou, antes, além dessas 
possibilidades. Resta, porém, que o Governo Estadual e este parlamento, 
quando chegada a hora, manifestem-se, como até agora não o frzeram - o 
projeto ainda não voltou a esta Casa - consoante suas responsabilidades 
constitucionais, as necessidades do povo mineiro e o respeito conquistado 
pela Defensoria Pública Estadual e os advogados que a integram. 

Congratulamo-nos, nesse contexto, com a ADEP, entidade que congrega 
os Defensores Públicos Estaduais, por sua intransigente defesa da categoria, 
lutando para que lhe sejam assegurados os elementos funamentais a seu 
bom desempenho, bem como por seu compromisso com a causa 
democrâtica e com a máxima efetividade e abrangência da justiça. 

Finalizando, deixamos nosso veemente apelo ao Sr. Governador, para que 
envie a esta Assembléia o projeto de lei orgânica da Defensoria Pública, para 
que sejam abertas novas vagas de Defensores, por maior e específica 
dotação orçamentária e autonomia financeira ao órgão, pela adequada 
estruturação da carreira de Defensor e salários compatíveis com o trabalho 
que realizam, para que ao Defensor seja garantida a indispensável 
independência funcional e inamovibilidade, além de maior descentralização. 

O Governador Itamar Franco, quando na Presidência da República, 
sancionou a lei federal que trata da Defensoria Pública na esfera federativa. 
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A coerência de homem público aponta-nos a concretização em nível 
estadual da instituição da Defensoria Pública, enquanto instrumento 
intransigente e necessário na defesa dos direitos humanos. Não ê coerente 
com sua biografia de homem público que ele permita que interesses 
menores, falsas prioridades, negligência ou desinteresse interfiram no 
cumprimento de suas atribuições relativas a Defensoria Pública. Mencione-se 
que o modelo que se propõe para nossa Defensoria Pública segue o 
recomendado pela ONU, incorporando nossas especificidades e agregando 
instrumentos e princípios coerentes com nosso estagio de desenvolvimento 
politico e social. 

A solução de determinados problemas de nossa sociedade depende, 
muitas vezes, da coragem dos governantes, para tomar decisões políticas 
coerentes com as opções que professam e compatíveis com a necessidade 
social e os limites de investimento do Estado. Percebemos, quanto à pauta 
de reivindicações vinculadas à Defensoria Pública, que falta somente uma 
manifestação de vontade política do Sr. Governador. Que o Governador 
Itamar Franco não se escuse de tão elevado compromisso, associando seu 
nome à luta pelo acesso universal à justiça, e que esta Assembléia, legitima 
caixa de ressonância da sociedade, assuma integralmente a defesa desse 
ideal hoje materializado na Defensoria Pública Estadual! Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Leopoldo Portela Júnior 
Exm0 Sr. Deputado Wanderley Ávila; nobre Deputado Edson Rezende; 

Exm0 Sr. Desembargador Murilo Pereira; colega Defensora Pública, Milena 
Gatão; Deputados presentes; colegas Defensores Públicos; senhoras e 
senhores; no último semestre do ano 2000, os meios de comunicação 
mineiros estampavam em suas manchetes: "Defensores Saem às Ruas", 
"Togas em Passeata", "Defensores Advertem com Paralisações". Noticiavam 
o movimento dos Defensores Públicos de Minas Gerais, os quais, saindo da 
letargia, mobilizaram-se pela estruturação da Defensoria Pública e por 
melhores condições de trabalho. 

Esse movimento - é bom que se frise - sempre foi pautado pela lisura, pela 
ética, pela legitimidade e, principalmente, pela respeitabilidade às 
autoridades constituídas. 

Em caminhada pacifica da Praça Sete até o Palácio da Liberdade, de 
becas e emocionados, os Defensores Públicos buscavam a conscientização 
da sociedade e a sensibilização dos Poderes constituídos do Estado acerca 
dos graves problemas que, inexoravelmente, conduzem a Defensoria Pública 
à ineficiência e afligem a classe. 

Na pauta de reivindicações apresentada à representante do Governador do 
Estado, entre outras, destacavam-se: a lei orgânica para a Defensoria 
Pública; melhores condições de trabalho e valorização profissional; 
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nomeação dos concursados. 

Naqueles dias a Defensoria Pública trilhava a rota do colapso. Faltavam até 
mesmo os insumos básicos, tais como papel e tinta, para o desenvolvimento 
das atividades funcionais típicas. Chegou-se ao absurdo de haver ameaças 
de indeferimento de nossas peças processuais, uma vez que eram timbradas 
em tinta vermelha e, ás vezes, em diversas tonalidades. 

Em vigília permanente, aguardamos a manifestação do Governo Estadual, 
que, de imediato, acenou com as nomeações dos concursados. Apareceram 
o papel e a tinta para as impressoras. E, parou por ai. 

De lá para cá, o que aconteceu? Qual foi o saldo auferido pelo movimento? 
Analisando profundamente os fatos ocorridos ao longo destes oito meses, 
constatei um dado curioso. No século passado, perplexo, o mundo foi palco 
da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, com perdas 
econômicas e de muitas vidas para ambos os lados, a qual resultou na 
sofisticação do armamento bélico. 

Perplexidade! Tenho a nítida impressão de que se trata de uma guerra fria 
contra a Defensoria Pública de Minas Gerais. Por mais que me esforce, não 
encontro razão para a carnificina. Como os devastadores mísseis americanos 
ou russos, são as armas utilizadas contra nós. Além de nos ferirem o corpo, 
ferem-nos também a alma, aniquilando-nos os anseios ideológicos, pois a 
negação de um direito é a pior forma de injustiça. 

Fica a indagação: "Por quê? De que somos culpados, nós, os Defensores 
Públicos, e eles, os cidadãos carentes mineiros, matéria-prima do nosso 
trabalho?". 

A propósito, a indagação pode ser ilustrada com a história do Zé das 
Dores, publicada no "Estado de Minas" de 3/5/2001, que muito bem se aplica 
aos Defensores Públicos. (-Lê:) 

"Dias atrás, em uma obra: '- Este azulejo ficou muito mal assentado, disse 
ao azulegista. - A culpa é do pedreiro que fez a parede, ela ficou torta, 
respondeu ele'. 

Procurei o pedreiro que tinha feito a parede: '- Pedro, sua parede ficou 
torta, disse ao funcionário. - Doutor, a culpa é do carpinteiro que fez a forma, 
ela ficou errada .. .'. 

Fui atrás do carpinteiro: '-Antônio, sua forma ficou errada. -O encarregado 
da obra fez marcação errada, por isso .. .'. 

Perguntei ao encarregado: '- Sr. Manoel, porque sua marcação ficou 
errada? - O senhor sabe ... a medida feita pelo topógrafo ficou errada, não 
é .. .'. 

Telefonei então para o Mauricio: ·- Mauricio, que história é essa de medida 
errada na obra do Alfredo ... - Não queria te dizer, mas aquele lote é danado, 
o proprietário podia ter comprado coisa melhor .. .'. 
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Coitado do Alfredo, ele era o culpado pelo azulejo do seu banheiro, e 
isso no exato momento que adquiriu o seu tão precioso e sonhado lote." 
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Voltando à indagação: porque contra nós, oleiros da democracia, cujas 
peças processuais são as únicas armas que usamos, justamente para 
promover o exercício da cidadania e a pacificação social... Não podemos 
esperar que estas coisas nos sejam dadas, temos o dever de buscá-las, 
conquistá-las, de lutar coletivamente por elas. Simplesmente é o que temos 
feito. De 23/10/2000 para cá, os novos concursados ainda não foram 
nomeados. O motivo? A falta de regulamentação da Lei n• 12.765, de 1998, 
aprovada nesta Casa, que trata da paridade entre o número de Juizes e de 
Defensores Públicos. Em vez da LODP, foi encaminhado a esta Casa um 
anteprojeto de lei ordinária, que praticamente a extinguia; falou-se em 
terceirização das suas atividades. Se hoje temos tinta e papel para impressão 
de nossas petições, não conseguimos ainda estancar o êxodo profissional, 
que sobrecarrega os que permanecem. 

Pois é, os Defensores Públicos mineiros estão sendo julgados culpados 
desde que ousaram adquirir a sua tão preciosa e sonhada lei orgânica. 

Não seremos ingratos de dizer que estamos sós nas batalhas que 
travamos. Muitos se juntaram a nós. Principalmente no seio de V. Exas., cuja 
atuação enérgica e eficiente expurgou qualquer possibilidade de apreciação 
do projeto de reforma administrativa do Estado, tão flagrantemente eivado de 
vícios de inconstitucionalidade. Nesta Casa, nosso brado encontrou guarida, 
e, em tantas outras oportunidades, ecoou nesta tribuna popular e, ainda hoje, 
ecoa na forma desta sessão solene. 

Como estudiosos do direito, sabemos que o processo legislativo deve ser 
obedecido. Até que o Poder competente encaminhe o anteprojeto de lei 
orgânica da Defensoria Pública para apreciação deste parlamento, seus pés 
e mãos estarão atados. Acreditamos, não por muito tempo. O anteprojeto, 
elaborado em 1999, está sendo reexaminado por uma comissão, a pedido da 
Secretaria da Justiça, que sinaliza com sua remessa, pelo Governador do 
Estado. 

Assim, conforta-nos saber que, tão logo aqui chegue, o projeto de lei 
orgãnica da Defensoria Pública encontrará solo fértil que fecundará os justos 
anseios da classe. Sabemos que esta Casa tem a firme disposição de votar, 
no mais breve tempo, o diploma legal que dotará a Defensoria Pública da 
identidade jurfdica que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei 
Complementar n• 80, de 1994: a institucionalização, com autonomia e 
independência. 

Honra-nos a distinção desta homenagem, mas não nos envaidece. Ao 
contrário, é um convite à reflexão ... No laurel que hoje ornamenta o peito de 
cada um dos 420 Defensores Públicos de Minas Gerais, homenageados são 

~------------------------------_J 
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os milhares de cidadãos carentes a quem assistimos juridicamente, na 
Capital e no interior. Portanto, com eles repartimos esta honraria, tributo do 
trabalho que lhes prestamos como essência do "poder-dever" do Estado. 
Deles provém nossa única certeza e esperança: enquanto existir um cidadão 
carente a requisitar o exercício de nossas atribuições institucionais, haverá 
motivos para bradarmos; enquanto existir um Defensor Público de pé, a 
Defensoria Pública viverá. Então, tomo a liberdade também de fazer a leitura 
de carta encaminhada e publicada no jornal "Estado de Minas", elaborada 
pela Sra. Catarina Conceição Rodrigues, professora estadual em Bocaiúva. 

Só Defensor Público bem-informado poderá informar outros. Só Defensor 
Público comprometido, crítico e autocrítico, reflexivo, autônomo, solidário, é 
capaz de ajudar na construção de cidadãos. Se o Defensor tiver o propósito 
da "ação-reflexão-ação" na sua prática, terá a verdade desvendada diante de 
seus olhos. E o que é a Defensoria Pública? É a de que há muita falácia, 
mediocridade, conformismo diplomando analfabetos funcionais. O Defensor 
Público apto a defender o cidadão será também um pesquisador, porque não 
aceitará receitas prontas e acabadas. Saberá que é detentor e construtor de 
conhecimentos úteis, relevantes, necessários; que sua práxis - construída da 
ação sobre seus conhecimentos, somados a referenciais teóricos de 
qualidade - poderá também ser transformada em teoria. E que essa teoria 
poderá dar suporte ao trabalho de outros colegas. Pesquisará em jornais, 
livros, revistas, etc., poderá publicar suas teorias e já não será amordaçado. 
Descobrirá que se transformou em educador, porque quem é livre e tem 
consciência disso quer levar outros consigo. 

Não é possível ajudar na construção da liberdade sem que haja diálogo, 
argumentação sólida, consciente e consistente e, principalmente, exemplo de 
vida. 

Em suma, não há obstáculo intransponível para quem sabe aonde quer 
chegar! Obrigado. 

O Sr. Presidente - Tramita nesta Casa projeto de lei do Deputado Ambrósio 
Pinto que institui o dia 19 de junho como Dia do Defensor Público. 

Palavras da Deputada Elaine Matozinhos 
Exmos. Srs. 2•-secretário da Assembléia Legislativa, Deputado Wanderley 

Ávila; Desembargador Murilo Pereira, representante do Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado; Leopoldo Portela Júnior, Presidente da 
Associação dos Defensores Públicos; representando a Defensora Pública e 
Procuradora-Chefe Dra. Moema Guaraciaba Gomes, a Diretora da 
Defensoria Pública do Interior de Minas Gerais, Ora. Milena Cataldo; autor do 
requerimento que deu origem a esta reunião, Deputado Edson Rezende; Srs. 
Defensores, Sras. Defensoras, telespectadores da TV Assembléia: se ê 
verdade que ninguém está acima da lei, também é que todos têm direito à 
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justiça. São princípios básicos de uma Nação democrática, como quer 
ser o Brasil. Mas, entre nós, infelizmente, a realidade é diversa. 
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Já se sedimentou, no povo brasileiro, a convicção de que a impunidade 
premia os criminosos ricos - notadamente aqueles de colarinho-branco - ao 
passo que a lei é aplicada com rigor no caso dos mais pobres. Enquanto os 
abastados se beneficiam com recursos legais utilizados por advogados 
hábeis, aos cidadãos carentes falta, também, justiça: não é raro, por 
exemplo, permanecerem nas prisões pessoas sem culpa formada, ou que já 
tenham pago sua dívida para com a sociedade. Nesse panorama, a criação 
da Defensoria Pública, por força da Constituição Federal em vigor, 
representou extraordinário avanço social. 

A Assembléia Legislativa, com este evento, reconhece o avanço e o 
trabalho prestado à comunidade. E o momento festivo serve, também, para 
analisarmos a atuação do órgão em nosso Estado. 

Se fôssemos definir a figura do Defensor Público, diríamos ser ele o ente 
que devolve aos menos afortunados parte da dignidade e da própria 
cidadania. Ao proporcionar orientação jurídica e defesa, em todos os graus e 
gratuitamente, nosso homenageado deve atender a um contingente da 
população que cresce sempre, com as desigualdades sociais. 

O caso de Minas é típico: numa população superior a 17 milhões de 
habitantes, apenas cerca de 2 milhões podem pagar a prestação jurídica. 
Aproximadamente, 15 milhões de coestaduanos, em 853 municípios, 
precisariam recorrer à Defensoria Pública, cuja estrutura é deficiente: conta, 
em seu quadro, com 470 Defensores, sediados em 175 municípios. 

É uma situação crítica, mas não impede o Defensor Público mineiro de 
levar adiante a sua missão. A cada ano, 2 milhões de pessoas são atendidas, 
e merecem registro especial alguns aspectos do trabalho, como o 
desenvolvido, em Belo Horizonte, pelo Núcleo de Atendimento ao Idoso e ao 
Deficiente Físico. Gostaria de ressaltar o trabalho da Defensoria Pública na 
Delegacia de Mulheres, desde a sua fundação. 

Vamos deixar a cada um dos companheiros e companheiras e a cada 
Deputado desta Casa a nossa reflexão sobre a grandiosidade da Defensoria 
Pública, que representa, sem sombra de dúvida, a cidadania. Muito obrigada. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Dr. Leopoldo 

Portela Júnior uma placa com os seguintes dizeres: 'A Defensoria Pública é 
comparável a um rio que chega ao mar, porque aprendeu a contornar e a 
superar obstáculos. Instituição consagrada e indispensável à administração 
da justiça, é, antes de tudo, uma conquista constitucional do povo brasileiro. 
Belo Horizonte, 17 de maio de 2001. Deputado Antônio Júlio, Presidente". 

- Procede-se à entrega da placa. 



O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 
autoridades e dos demais convidados. 
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ATA DA 1563 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/5/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Mauri Torres e Sebastião Costa 
Sumário: Comparecimento -Abertura - 1• Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 

Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução no 
1.410/2001; discurso do Deputado Durval Ângelo; questão de ordem; 
discursos dos Deputados João Leite e Miguel Martini; encerramento da 
discussão; votação do Substitutivo n° 1; aprovação - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Ivo José- Olinto Godinho - Mauri Torres -Wanderley Ávila -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani -Alencar da Silveira Júnior - Ambrôsio Pinto -Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Ás 9h15min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - Nos termos do edital de 

convocação, a Presidência vai passar à 2" Parte da reunião, com a discussão 
e votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos, 
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para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria 
em pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
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O Sr. Presidente {Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os nossos 
trabalhos. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n• 

1.41 0/2001, da Mesa da Assembléia, que modifica a estrutura administrativa 
da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa 
da Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n• 1, 
que apresenta, ao vencido em 1• turno. Em discussão, o projeto. Com a 
palavra, para discuti-lo, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito a 
tramitação do projeto de resolução que trata dos servidores do Legislativo 
para abordar um assunto que diz respeito aos servidores da educação de 
Contagem. Como já é do conhecimento de todos, os professores municipais 
de Contagem estão em greve há 12 dias, na luta por reivindicações legitimas 
que foram promessa na última campanha do Sr. Prefeito Municipal Ademir 
Lucas. Assim como pelo chefe nacional do PSDB, FHC, a irresponsabilidade 
e o tratamento humilhante e de perseguição vem sendo praticado também 
pelo Prefeito de Contagem, Ademir Lucas, que mostra seu descaso e 
irresponsabilidade no trato de algo tão sério e grave como a questão da 
educação. Enquanto Brasília quer deixar o Pais as escuras depois da incúria 
e da irresponsabilidade no trato da energia elétrica, Contagem está querendo 
fazer o "apagão" da democracia na educação no Município de Contagem no 
tratamento irresponsável aos servidores da educação naquela cidade. 

A greve deflagrada no último dia 10 já tem adesão de 75% dos 
trabalhadores em educação e atinge mais de 65 mil alunos. E, com relação 
ao movimento reivindicatório, até o momento, não houve nenhuma reunião 
com o Prefeito daquela cidade, que se recusa sistematicamente a receber os 
servidores. 

Estamos vendo que isso está levando o movimento, cada vez mais, a um 
radicalismo. Obviamente, os prejuízos com ele são inúmeros. O ensino de 
Contagem já tem sérias deficiências, e uma greve só afeta, ainda mais, a 
qualidade da educação oferecida aos alunos, que dependem da rede pública 
municipal e que, obviamente, são das classes mais populares. Não é de 
surpreender que o Prefeito não esteja preocupado com isso, afinal nunca 
priorizou as classes populares do município e muito menos a educação. 
Apesar de sempre usar um discurso na imprensa estadual e na imprensa 
nacional tentando mostrar o contrário, a prática no município não é essa. 

Por outro lado, ninguém pode culpar os trabalhadores da educação pelos 
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prejuízos, pois estão simplesmente lutando pela sobrevivência. Foram 
obrigados, pela intransigência do Prefeito, a lançar mão do último recurso. 

Um professor em início de carreira em Contagem, que é a segunda ou a 
terceira cidade - dependendo de cada referência - em arrecadação no Estado 
de Minas Gerais, ganha R$400,00 por mês, praticamente dois salários 
mínimos. Hoje, eles reivindicam a reposição das perdas salariais que, 
segundo o DIEESE, foram de 32% no período. 

Outra coisa importante é que as escolas do Município de Contagem, desde 
o Governo passado, do Sr. Paulo Mattos, do PMDB, tomaram-se - e ainda 
são - curral eleitoral de Vereadores do município. A indicação dos Diretores 
acaba sendo feita pelos próprios Vereadores. Além do mais, 30% dos cargos 
da educação são preenchidos por indicação política, e não por concurso. 
Uma cidade tão próxima de Belo Horizonte, com a influência da mídia; uma 
cidade que já teve a educação como referência no Estado, de cujo quadro de 
professores, com muito orgulho, fazemos parte, mesmo que licenciado. É 
bom que se diga que fomos aprovado em concurso público. 

Com essa influência política na educação, as escolas foram loteadas entre 
os Vereadores. Percebemos que só se perde a qualidade do ensino e, ao 
mesmo tempo, que a população se toma - cada vez mais nos moldes dos 
coronéis nordestinos - encabrestada por aqueles que ocupam o poder. 

Esse descaso não se limita só á educação, que está em greve. No que se 
refere á saúde, deixa as suas marcas destrutivas. Não é novidade para 
ninguém que o serviço de saúde pública de Contagem é um dos piores, se 
não for o pior da região metropolitana. Herança do "newtismo" e do 
"ademirismo", que são as duas faces de uma mesma moeda. O hospital 
municipal, que elegeu em 1988 o atual Prefeito, com propagandas 
demagógicas e eleitoreiras, até hoje não foi construído. 

O hospital que reelegeu o seu sucessor, que elegeu novamente o então 
Vice-Governador Newton Cardoso, em 1996, não foi construído até hoje. E 
novamente com as mesmas promessas, as mesmas demagogias, as 
mesmas mentiras. Parece que, em Contagem, o dito popular de que a 
mentira tem pernas curtas não se aplica na relação entre governantes e 
governados, porque as mesmas mentiras acabam reelegendo pessoas e 
reproduzindo a mesma estrutura de poder. 

Mas tudo isso não é de admirar, porque no período anterior, quando do 
primeiro Governo do Deputado e Prefeito Ademir Lucas, verbas federais 
foram liberadas para a construção do hospital municipal, mas, com os 
milhões e milhões dessas verbas, ele só conseguiu colocar uma placa de um 
hospital fantasma, de uma obra fantasma: "Aqui será construido o Hospital 
Municipal de Contagem". 

Agora, o Prefeito sacrifica ainda mais os servidores, tirando-lhes a única 
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assistência à saúde que possuíam. Acontece que o IPSEMG cortou o 
atendimento aos servidores municipais de Contagem, por falta do repasse de 
recursos pela Prefeitura, mas. ao mesmo tempo, o desconto desse benefício 
foi e continua sendo feito regularmente nos contracheques dos servidores. O 
que tem sido feito com esse dinheiro? Isso ê uma apropriação indébita. O 
Prefeito alega que o IPSEMG teria sido conivente no Governo do Sr. Paulo 
Cardoso de Matos e não teria exigido e cobrado o recolhimento naquele 
período e que o compromisso da Prefeitura seria só a partir de janeiro deste 
ano, o que afirma estar fazendo, e não com a dívida do ano passado. Mas é 
bom que se diga que é tradição em Contagem a incúria administrativa. cada 
Prefeito que assume. assume também dívidas enormes com o IPSEMG. 
Assim foi quando o Prefeito Ademir Lucas passou para o poder para o seu 
sucessor. de seu mesmo partido - as dívidas eram enormes, até com o 
IPSEMG. que exigiu uma negociação. Assim foi também do sucessor de 
Ademir para o então Prefeito. o Vice-Governador Newton Cardoso. Então, na 
verdade, isso é um jogo de empurra. uma imoralidade. uma imprevidência na 
ação daqueles que ocupam o cargo público no Município de Contagem. 
Então, os servidores de Contagem, hoje, mesmo tendo tido descontos em 
seus contracheques - o que se caracteriza como apropriação indébita -. não 
têm atendimento de saúde pelo IPSEMG. Em algumas emergências. por 
flexibilidade e postura correta do Presidente João Pinto Diniz Júnior e do 
Secretário-Geral do IPSEMG, Prof. Braga, vêm sendo abertas algumas 
exceções. mas deixando bem claro que a situação irregular continua - aliás. o 
município não alcançou sucesso na tentativa de obter uma liminar para o 
não-pagamento ao I PSEMG. Hoje, a insegurança é total. Servidoras públicas 
municipais grávidas, praticamente na hora do parto, em desespero. procuram 
o nosso gabinete, mostrando essa irresponsabilidade. Qual é o programa 
social tucano no Município de Contagem? Deixo bem claro que essa situação 
está levando muitas famílias de servidores públicos municipais ao desespero. 

Mais ainda: queremos que a Prefeitura Municipal abra um canal de 
negociação e de discussão com os servidores públicos municipais, porque 
hoje, sem a garantia do reajuste salarial, sem a garantia da realização de 
concurso público, com o fim dos currais eleitorais nas escolas municipais de 
Contagem, sem a garantia da democracia real e efetiva, com a eleição direta 
para diretores de escola, não teremos o fim desse movimento paredista em 
Contagem. É um absurdo que uma cidade que poderia ter outro quadro, que 
poderia demonstrar um zelo muito maior pela educação, tenha tido esse tipo 
de procedimento e de atitude . 

Também são encaminhadas denúncias - ainda na área da educação - de 
que recursos do FUNDEF estariam sendo utilizados para o pagamento de 
professores de pré-escolar e de 2° grau e também para o pagamento de 
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seJVidores administrativos dessas duas áreas de ensino. A lei federal do 
FUNDEF e as regulamentações posteriores são claras e incisivas, proíbem 
tais procedimentos por parte de uma administração pública municipal. 

Recentemente houve as CPis federal e estadual do FUNDEF, nas quais 
vimos que essas irregularidades são mais comuns do que imaginamos. 
Estaremos entrando em contato, protocolando uma representação no 
Ministério Público e no Ministério da Educação para que essas denúncias do 
FUNDEF do Município de Contagem sejam apuradas e a verdade venha à 
tona para que não aconteçam esses absurdos e desmandos nesse 
neocoronelismo implantado no Município de Contagem. Continua a mesma 
tradição do neocoronelismo "newtista" que governou aquele município por 
muitos anos. Temos, nesses dois lados de uma mesma moeda, o criador e a 
criatura, tanto que o atual Prefeito foi Secretário Técnico- Consultivo do Vice-
Governador de Minas Gerais. Isso é um absurdo. 

Em relação ao projeto de resolução que ora tramita nesta Casa, devemos 
ter na estrutura da Secretaria-Geral e da Diretoria- Geral desta Casa nonmas 
mais estáveis. Os seJVidores do Legislativo não podem ficar à mercê de 
mudanças periódicas. É necessário que essa norma seja mais definitiva. Ao 
mesmo tempo, entendemos que o projeto de resolução é um atentado à 
democracia interna da Assembléia Legislativa ao extinguir o funcionamento 
do Comitê Institucional. Como Vice-Presidente da Mesa anterior, participei, 
durante mais de um ano, como representante na Mesa daquele Comitê e 
posso constatar como foi benéfico para o Poder Legislativo o funcionamento 
dele. SeJVidores sérios, alguns aposentados que deixavam a tranqüilidade de 
suas aposentadorias para contribuir com o processo institucional de 
construção da democracia no Poder Legislativo. 

Posso testemunhar que tive contato, durante um ano e meio, com 
seJVidores que ajudaram a elaborar um projeto estratégico para esta Casa. 
Talvez os Srs. Deputados não tenham conhecimento, mas essa interlocução 
com a sociedade, essa ação de audiências públicas, de debates, de 
seminários, fóruns, audiências regionais teve como seu ser coletivo pensante 
e, ao mesmo tempo, a definição de planejamento e de linhas operacionais o 
Comitê Institucional. Muito do que aconteceu nesta Casa foi por causa do 
Comitê Institucional. Vivemos num tempo paradigmático nesta Casa 
Legislativa. 

Alguns paradigmas vêm sendo rompidos, como o fato de o Colégio de 
Líderes aJVorar-se em intérprete do Regimento Interno no caso das 
comissões parlamentares de inquérito. Isso é um absurdo, um ataque à 
democracia, estamos rasgando o Regimento Interno da Casa. Não podemos 
penmitir que isso aconteça. E o fim do Comitê Institucional acaba 
aprofundando esse atentado à democracia. 



z 
õ 

o 

1071 
O Deputado João leite e este parlamentar assinaram recurso ontem à 

Comissão de Justiça, em razão da decisão da Presidência de não instalar as 
comissões parlamentares de inquérito. Nem entro no mérito subjetivo, se há 
interesse escuso, se há ponto nebuloso em instalar uma CPI dos radares ou 
do crime organizado nesta Casa. Parto do principio de que cada Deputado se 
movimenta nessa questão com total autonomia, sem medo, sem receio de 
nada, e ninguém tem "rabo preso", num português claro. 

Mas acho que a questão regimental é grave, porque o Regimento é claro. A 
deliberação do Colégio de lideres se aplica quando o número de CPis 
exceder o mínimo de seis comissões, como estabelece o Regimento. Ai, sim, 
o Colégio de Lideres poderá deliberar sobre novas, porque essa seria uma 
questão pertinente. E o Colégio nem pode fazer uma hierarquia de qual 
comissão parlamentar de inquérito se instalará primeiro na Casa. Há um 
dispositivo no Regimento do Congresso Nacional, que não temos no nosso, 
que permite a votação de regime de urgência de comissões parlamentares de 
inquérito. Como não temos esse dispositivo, a norma tem de ser cronológica, 
pela data de registro, documentada na Secreta; .. ' da Casa em que as 
comissões parlamentares de inquérito deram entracla. Se alguém discordar 
de uma comissão, não é o Colégio de lideres que dirá que ela não tem 
objeto preciso ou que estaria, como no caso da CPI dos radares, entrando na 
seara de um órgão federal, no caso o DNER, mas uma ação provocada no 
Estado de Minas Gerais. Qual seria a comissão competente para dirimir 
essas dúvidas? A Comissão de Justiça, nunca o Colégio de lideres. 

Como digo, vivemos momentos paradigmáticos nesta Casa. Não podemos 
permitir que o espaço que tivemos até agora seja perdido, principalmente na 
questão da democracia, na possibilidade de expressão dos servidores da 
Casa, de ajudarem a analisar a estrutura dela. Acho que esse projeto não 
pode ser votado, não pode ser aceito com normas autoritárias como essa, 
mesmo na questão da transição da Diretoria-Geral. Insisto, fui muito sincero 
na Bancada do PT. Disse que, pelo que vimos de Diretorias-Gerais passadas 
e pela omissao de servidores da Casa, entendia que pouca diferença fazia ter 
um Diretor-Geral de recrutamento limitado ou um de recrutamento amplo. 
Não são todos, mas já vimos casos de Diretores-Gerais que eram 
verdadeiros caciques, xerifes dentro do Poder legislativo, que viam 
interesses muito particulares. E o fato de ser servidor de carreira não colocou 
barreira alguma para haver um tratamento diferente. 

Mas, pior que isso, é sempre ficarmos definindo isso provisoriamente. 
Agora vai valer para mais quanto tempo? Mais dois anos desta Mesa? Isso é 
casuísmo legislativo, temos que ter normas definitivas. 

Não podemos estar mergulhando no casufsmo, somos nós que fazemos 
leis. A característica fundamental de qualquer lei ou de uma boa lei é que ela 
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seja impessoal, que ela, realmente, estabeleça de forma clara o que ela 
quer, que ela seja duradoura e que não trate de nenhum interesse que não 
seja expresso em seu texto. Então, discordo totalmente de estabelecermos, 
na Diretoria-Geral da Casa, uma norma transitória. Discordo. Acho que não é 
dessa forma que vamos dar um bom exemplo para que as leis que 
elaborarmos aqui sejam cumpridas pelo Poder Executivo, pelo Judiciário, 
pelas instituições ou nas relações dos cidadãos entre si ou dos cidadãos com 
o Estado. Acho que não estamos dando um bom exemplo. Estamos 
legislando em cima do casuísmo. Seria melhor termos a norma prepositiva de 
forma definitiva; seria o mais correto. 

Há uma coisa que deve ficar claro, já alertei pessoalmente sobre isso a 
Mesa da Assembléia. Quando 2° - Vice-Presidente da Assembléia, solicitei 
um parecer, que nos foi encaminhado, sobre o fato de servidores da 
Assembléia não poderem receber as gratificações como se fossem horas 
extras, como acabam recebendo. Tínhamos também que ter uma relação 
duradoura nisso. Foi pedido um prazo para regulamentar isso, mas hoje o 
Poder Legislativo Estadual está ilegal. Qualquer servidor pode ser condenado 
no Tribunal de Contas, quando de sua aposentadoria, a devolver as horas 
extras que recebeu. Não podemos pagar hora extra a servidor concursado 
que ocupe cargo ou função de recrutamento limitado. Essa é uma situação 
irregular. Eu não me omiti, solicitei esse parecer quando estava na Mesa, 
forcei para que houvesse a regulamentação, só que há interesses nesta 
Casa. Isto aqui é uma loucura, temos servidores 1, 2, 3 e 4. Temos também 
escalas de servidores diferentes, distorções de quando Deputados legislavam 
aqui fazendo "panamá" em cima de "panamá". Aliás, o ex-Presidente do 
Tribunal de Contas, Deputado Sylo Costa, era campeão de "panamá" aqui 
dentro. Lá, ele prega uma de moralidade, de seriedade do tribunal "faz-de-
conta". Vemos que há situações diferentes, e todas essas pressões 
impediram, no ano passado, que houvesse a regulamentação. Quero deixar 
bem claro: vamos levar essa luta á frente, servidor efetivo da Casa não pode 
receber hora extra. Está na hora de regulamentarmos isso. Acho que essa é 
uma questão estável que deve ser definida, para um futuro processo de 
aposentadoria. 

Falando em aposentadoria, falando em Tribunal de Contas, quero falar 
sobre a pérola jurídica que está tramitando nesta Casa. O Presidente desta 
Casa apresentou um projeto tal, que, se algum repórter me perguntar sobre 
ele, vou esconder a cabeça de vergonha. Ele apresentou um projeto 
mandando jogar, de 1997 para trás, toda a sujeira dos Prefeitos de Minas 
Gerais para debaixo do tapete. Ou seja, diante de um crime, mandou 
esconder o corpo, só que vai feder. Falo de forma absoluta, porque, se 
alguém quiser, que conteste, não há nenhuma conta de Contagem apreciada 
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pelo Tribunal de Contas de 1983 até hoje. Belo Horizonte já tem conta de 
três anos atrás apreciada no Tribunal. Betim, Uberlândia, Uberaba, Juiz de 
Fora, enfim, todas as grandes cidades de Minas Gerais também. Em 
Contagem, em 1983, quando o Sr. Newton Cardoso assumiu a Prefeitura, 
com uma eventual maioria que dizia que ele teria no Tribunal de Contas, 
houve um pacto: as contas de Contagem estão engavetadas. É só vermos 
qual Conselheiro que está com a letra "c", porque lá os processos são 
distribuídos por letras. Então, desde 1983, nenhuma conta de Contagem foi 
apreciada no Tribunal de Contas. Por que os outros municípios não poderiam 
ter o mesmo tratamento? 

Na realidade, isso é cumplicidade, falta de vergonha na cara! Agora, vamos 
arquivar tudo isso?! De 1983 para cá, a situação de Contagem não melhorou. 
Tivemos muitas irregularidades nesse município, com o próprio Sr. Newton 
Cardoso, que o assumiu em janeiro de 1983. Vamos jogar tudo isso debaixo 
do tapete?! Fico com vergonha quando vejo tramitar na Casa um projeto 
como esse, ou seja, para arquivar todas as contas. De 1987 para trás, o 
único município que seria beneficiado seria o de Contagem. Faltou coragem 
de colocar lá Contagem. Faltou coragem, coragem, coragem, pois o único 
beneficiado seria Contagem, na Região Metropolitana, presidida pelas duas 
faces da mesma moeda, o "newtismo" e o "ademirismo'. A última conta foi de 
1982. Naquela época, era Vereador à Câmara Municipal de Contagem. A 
última conta que apreciamos foi a do Prefeito João Lima. Já estou na 
Assembléia há sete anos. Essa conta foi apreciada em 1981; de dez anos até 
agora, fecharam a porteira, pois contas de Contagem não são apreciadas. 
Espero que o Presidente retire esse projeto. Ele é muito negativo para a 
imagem do Poder Legislativo. O projeto beneficia principalmente o Sr. 
Newton Cardoso. Em 1988, o Prefeito Ademir Lucas assumiu o poder. Então, 
na realidade, beneficiaria somente o Município de Contagem. É uma 
vergonha isso. Qualquer pessoa pode consultar o Tribunal de Contas e ver 
que somente Contagem seria beneficiada. Pergunto-me que medo Newton 
Cardoso tem dessas contas? Será que teríamos outro caso, como o do Sr. 
Élcio? Seria outro caso de denúncias de irregularidade? Hoje diz no jornal 
que o Sr. Élcio nunca foi seu assessor. O Sr. Élcio levou sua nomeação ao 
jornal. É vergonhoso. Ele diz que nem conhece esse homem, que ele tem de 
ir para a cadeia. Pode ser que o jornal também seja falsificado. 

Gostaria de concluir, deixando bem claro que o preço da democracia, da 
liberdade é a vigilância constante. E este Poder tem de saber pagar esse 
preço. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria apenas de 

encaminhar à Mesa uma sugestão. Estamos todos atônitos com a questão 
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energética por que passa o País. Gostaria, então, de sugerir que a Casa 
comece a se mobilizar para acompanhar de perto, pelo menos em nível de 
Minas Gerais, os reflexos dessa crise, instalando uma comissão 
especialíssima para cuidar dessa questão, bem como das repercussões que 
isso trará para a sociedade e para a economia mineira. O fato é muito grave. 
O racionamento começa hoje. Várias providências anunciadas pelo Governo 
começam a refletir na sociedade, em especial, em nosso Estado. Acho que a 
Assembléia, por meio de uma Comissão e talvez de um fórum permanente, 
com representantes de setores especializados, dos empresários, dos 
consumidores, deve acompanhar essas medidas, procurando encontrar 
formas criativas para enfrentar a situação e encaminhar sugestões. Estamos 
sentindo, de certa forma, que o Governo, ao tomar essas providências, o está 
fazendo num certo clima de pressão, porque as medidas são mais do que 
urgentes, são necessárias para enfrentar o descaso de anos e anos. O 
Governo se mobiliza, de certa maneira, desorganizadamente, tomando 
atitudes que poderão ser consideradas, em médio prazo, até precipitadas. 

É preciso, então, ter esse senso de organização para participar, 
acompanhar, criticar, encaminhar sugestões e avaliar o que está sendo feito, 
a fim de que o Poder Legislativo contribua, neste momento grave. Entendo 
que, muito mais do que uma crise energética, o Brasil vai entrar, nos 
próximos meses, em uma grande e profunda crise econômica e de 
credibilidade. Um país que não consegue atender á demanda de geração de 
empregos e de distribuição de riquezas para sair da linha de pobreza está 
vivendo um momento de retração, de encolhimento de sua economia. 

Então, realmente, estamos caminhando para dias negros, para dias de 
dificuldade. É preciso ter essa consciência. Os "apagões", muito mais que o 
tumulto da falta de luz, vão trazer conseqüências gravíssimas para o setor 
econômico e financeiro do País. Poderão até desestabilizar a nossa 
economia, refletindo uma certa intranqOilidade para todo o mundo em relação 
á economia brasileira, trazendo a volta da inflação e o aumento ainda mais 
exorbitante dos juros. Tudo isso terá conseqüências negativas, como o 
desemprego. Entre as medidas anunciadas hoje, por exemplo, proíbe-se a 
ligação de energia para qualquer novo estabelecimento comercial, 
empresarial ou industrial. Portanto, estancou-se o desenvolvimento do País. 
Isso é gravíssimo. 

Entendo que a Assembléia precisa participar dessa discussão de maneira 
bem-organizada e eficiente, para demonstrar não somente aos mineiros, mas 
ao Brasil, que esta Casa entende a gravidade do momento e quer dar a sua 
contribuição no enfrentamento da crise. Mas essa discussão não deve passar 
por questões políticas e partidárias. Entendo que urge a união de todos neste 
momento. Vamos salvar o País. Vamos salvar o povo brasileiro. A discussão 
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política, a indicação dos culpados, tudo isso poderá ser feito depois. 
Neste momento, precisamos unir forças para evitar que um mal maior recaia 
sobre o Pais. 

O Sr. Presidente - A Mesa avaliara as sugestões de V. Exa. e tomara as 
providências que julgar necessárias. Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores 
da TV Assembléia, público presente, ja tivemos a oportunidade de falar a 
respeito do Projeto de Resolução n• 1.410/2001. Então, queremos registrar 
nossa posição não apenas quanto ao que acontece neste momento. 
Anteriormente, apresentei uma emenda e, como agora tivemos um amplo 
entendimento, retirei-a, apesar de continuar entendendo que devemos fazer 
justiça para com o servidor da Assembléia Legislativa. É ele que trabalha na 
Casa, que freqüenta seus cursos e que, durante anos, enfrenta o trabalho 
diário e conhece a Assembléia. Então, por uma questão de justiça, deve ser 
dada ao servidor a oportunidade de chegar ao cargo máximo de sua carreira. 
Considero uma injustiça negar isso a esses funcionários. 

Creio que estamos vivendo um momento de perplexidade com tudo a que 
estamos assistindo nos últimos momentos da vida do Pafs e de Minas 
Gerais. O Deputado Durval Ângelo disse, e é verdade, que entramos com um 
recurso na Comissão de Justiça, apelando para que instalemos as CPis 
requeridas pela sociedade de Minas Gerais. Creio que todo o nosso povo tem 
essa expectativa em relação aos seus representantes, aos seus Deputados. 

Um exemplo é a questão das multas. Especialmente essa vontade 
arrecadatória dos municípios e do Governo Federal deve ser fiscalizada. A 
Assembléia Legislativa tem que sair em defesa da sociedade. Se tivermos 
medo de investigar quem esta por trás dessa indústria das multas, fazendo, 
inclusive, com que os Deputados que representam a sociedade recuem, 
como ficaremos? 

O crime organizado - por que não instalar uma CPI sobre o assunto? Se 
não servimos para enfrentar esses graves momentos da vida de Minas 
Gerais, não servimos também para representar esse povo. Ao escolhermos a 
carreira de agentes polfticos, o risco esta ligado às nossas vidas em alguns 
momentos. Penso que é essa a expectativa que a população tem em relação 
aos seus representantes. E em alguns momentos correremos risco de vida 
pela nossa representatividade. A população espera essa tomada de decisão 
dos seus representantes, por isso apresentamos esse recurso à Comissão de 
Justiça, para que a população tenha resposta, através da Assembléia 
Legislativa, da luta que ela enfrenta nas ruas. Nesse momento, a Assembléia 
Legislativa não pode virar as costas ao povo. Temos que dar uma resposta a 
esse anseio e essa reclamação de Minas Gerais em relação a todas as 
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questões. 

Não é possível convivermos, em Belo Horizonte, com esses radares que 
multam a população, e as empresas contratadas para esse fim tendo 
dispensa de licitação. Isso virou um grande negócio, um negócio lucrativo. 

Sou defensor de que a velocidade tem que ser limitada e, como Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, fiZemos várias audiências relacionadas à 
violência do trânsito, mas não dessa maneira: só com expectativa de 
arrecadação, como é feito aqui e em outros municípios mineiros. Esquecem-
se da população, só pensam em aumentar a arrecadação do município. 

Quanto ao crime organizado, também não podemos aceitá-lo. O atual 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Deputado Edson Rezende, e 
os seus membros, Deputados Elbe Brandão e Durval Ângelo, em recente 
visita à Divisão de Tóxicos, tiveram contato com diversos jovens presos por 
portar certa quantidade de drogas. E quem está por trás desses jovens, 
comandando o tráfico em Minas Gerais? A Assembléia Legislativa vai virar as 
costas? Quase 80% dos crimes que estão ocorrendo têm ligação com o 
tráfico de drogas, e a Assembléia Legislativa recua neste momento tão 
grave? Dessa forma não merecemos estar aqui representando a população 
de Minas Gerais. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite, obrigado 
pelo aparte. Concordo com V. Exa. no aspecto de que esta Casa tem que 
ocupar o seu espaço e, principalmente, cumprir melhor o seu papel 
fiscalizador. 

Entristece-nos sobremaneira ver a Câmara Municipal de Belo Horizonte 
contratando serviço de radares sem licitação. O caso é seriissimo, e parece 
que esse problema já nem existe. Os Vereadores da base governista 
acertaram com o Prefeito, e acabou. O Prefeito e o Vice-Prefeito não têm 
nem interesse em falar no assunto, e a sociedade fica sem resposta, jogada 
ao acaso. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais é completamente 
ausente na área municipal, e isso precisa mudar. A lógica do Poder 
Legislativo em níveis municipal, estadual e federal está errada. Hoje, a 
eficiência do Deputado é medida pelos empregos que pode arrumar, pelas 
verbas que pode levar para suas regiões, mas não pelos papéis legislador e 
fiscalizador que lhe cabem. 

A conferência da UNALE, que acontecerá no Rio de Janeiro, de 24 a 26 de 
maio, discutirá exatamente o papel fiscalizador do Poder Legislativo, em 
continuidade aos trabalhos iniciados em Gramado. A sociedade está a cobrar 
dos Vereadores e dos Deputados que fiscalizem os Poderes Legislativo e 
Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. 

O Deputado João Leite está coberto de raiZão. Cedemos, de há muito, a 
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competência fiscalizadora ao órgão auxiliar da Assembléia, que é o 
Tribunal de Contas. Isso é uma vergonha. O Tribunal é inef!dente para 
fiscalizar, e as contas de seus apaniguados não são examinadas. De 
repente, surge um projeto de lei dizendo para esquecer o passado e jogá-lo 
debaixo do tapete. Ora, não podemos aceitar isso. 

O Poder Legislativo tem de recuperar seu papel fiscalizador e exigir do 
Tribunal de Contas maior eficiência e eficácia. Tem de exigir que seja 
realizado o concurso para Auditores, o qual o Tribunal, deliberadamente, não 
quer fazer, porque os de recrutamento amplo que ali estão, trabalham sob o 
domínio total dos Conselheiros. Não dá para a sociedade engolir isso. 

Se há corrupção na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, no Governo do 
Estado de Minas Gerais e no Governo Federal, é porque há ineficiência do 
Ministério Público e, principalmente, do Poder Legislativo, que é o órgão 
encarregado de exercer a fiscalização. 

É lamentável que não tenhamos, nesta Casa, estrutura para acompanhar 
as políticas públicas do Estado de Minas Gerais. Por que temos de esperar 
acontecer a execução orçamentária, em vez de acompanhá-la 'pari passu"? 

Os jornais denunciam que o Governo deixou de aplicar R$109.000.000,00 
na saúde. Esta Casa deveria ter sido a primeira a identificar esse absurdo e a 
denunciá-lo à sociedade pela imprensa. 

Os Deputados têm de retomar a consciência de que são os primeiros 
fiscais, por missão constitucional. Somos o poder fiscalizador até mesmo do 
Poder Judiciário, que não cumpriu a Lei n• 10.169, de janeiro, que deveria ter 
sido aplicada em três meses, e não o foi, e que não cumpre a Lei do Selo de 
Fiscalização, porque não quer aplicá-la. 

Devemos usar melhor nossa competência fiscalizadora, para evitar que 
tenhamos de fazer mais e mais CPis pela frente. 

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Miguel Martini. Seu aparte 
enriqueceu o alerta que fazemos da tribuna com relação à questão suscitada 
pela discussão desse projeto de resolução. 

Enquanto V. Exa. falava, lembrava-me da denúncia trazida por V. Exa. 
recentemente à Assembléia Legislativa sobre essa histórica jogada ensaiada 
entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Andrade Gutierrez. A empresa 
novamente ganhou a licitação para limpar a lagoa da Pampulha. V. Exa. 
apresentou dados irrefutáveis que acompanharam a denúncia também 
encaminhada ao Ministério Público sobre esse jogo de cartas marcadas e 
sobre a relação dessa empresa com a Prefeitura de Belo Horizonte, que já 
vem de há tempos, culminando, agora, com mais uma vitória. 

Semana passada, acompanhando o diário oficial do município, vi 
novamente mais um encontro da Prefeitura de Belo Horizonte com essa 
empresa, um aditamento à licitação da Granja Freitas, na construção de 
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casas populares, perto de 200 mil. Não sei se V. Exa. tem alguma 
informação, mas estamos aguardando uma manifestação do Ministério 
Público sobre a denúncia de V. Exa. O que houve? O que aconteceu 
realmente com aquele processo, que se deu numa campanha eleitoral? 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) -O Promotor que está cuidando do 
caso ligou-me esses dias dizendo: "Veja o que plantaram no jornal: que o 
Deputado Miguel Martini e o Vereador Leo Burguês já estavam satisfeitos 
com as explicações da Prefeitura!". Satisfeitos com algo que está claro que 
foi um processo de cartas marcadas para a Andrade Gutierrez?! A Andrade 
Gutierrez não quis deixar essa matéria sair no jornal, mas alguém paga para 
dizer mentiras. Eu disse: "Longe disso, Promotor!". Ele disse que já estava 
concluindo e que a coisa era grave. 

Viremos a esta tribuna trazer o resultado do Ministério Público, que não 
está parado, pelo contrário. E exigiremos que a Câmara Municipal de Belo 
Horizonte cumpra seu papel, que pare de fazer politicagem, porque o Prefeito 
acerta com a imprensa, paga e sai a noticia que interessa a seus 
apaniguados. 

O Deputado João Leite• - V. Exa. trouxe a importante informação que o 
Ministério Público continua agindo. Esse acordo que foi feito é lamentável. 
Espero que o Promotor possa cancelar essa licitação. Que seja feita a obra 
de recuperação da lagoa da Pampulha, mas não dessa maneira, com a qual 
não concordamos. 

Para aprimorar o trabalho das CPis na Assembléia Legislativa, estou 
propondo um projeto de lei que, se aprovado, fará com que a Procuradoria-
Geral de Justiça e os órgãos para os quais for encaminhado o relatório final 
da CPI, tenham 30 dias para informar a esta Casa sobre o que está sendo 
feito. Se houver omissão, serão responsabilizados. E, semestralmente, terão 
de enviar á Assembléia Legislativa relatório das providências tomadas com 
relação ao relatório final das CPis da Assembléia Legislativa. 

Por isso digo que a Assembléia Legislativa não pode ter medo. O povo 
espera que a Assembléia não faça o que fez o Senado. 

O povo esperava que tudo fosse esclarecido. É isso que o povo de Minas 
Gerais espera da Assembléia Legislativa. 

Trago também a discussão sobre esse projeto apresentado pelo Presidente 
da Assembléia Legislativa que dispõe sobre o arquivamento dos autos e 
processos pelo Tribunal de Contas do Estado. O art. 1• estabelece que o 
Tribunal de Contas arquivará os autos dos processos anteriores a 1997 e não 
analisados até dezembro de 2001, com exceção dos atos de aposentadoria. 
Os autos dos processos poderão ser desarquivados a pedido de qualquer 
cidadão, associação ou Câmara de Vereadores até o período de seis meses 
contados do arquivamento. Essa é uma excrescência apresentada pelo 
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Presidente da Assembléia Legislativa. Quero assumir um compromisso 
com a população de Minas Gerais. Se essa excrescência passar na 
Assembléia Legislativa, vou pedir o desarquivamento de todos os autos. 
Cuidarei disso pessoalmente. Como disse muito bem o Deputado Durval 
Ângelo, esse é um crime, e querem esconder o cadáver. 

Para não errar, fiz uma consulta ao ex-Deputado Arnaldo Penna, e ele me 
disse que, para que seja formada a culpa, temos de ter autoria e 
materialidade. Mas eles querem sumir com tudo isso: antes de 1997 não 
haverá mais nada, tudo o que conhecemos do nosso Estado, os erros, os 
crimes cometidos. Eu mesmo acompanho com atenção o que o Tribunal de 
Contas dirá sobre a Prefeitura de Belo Horizonte. A Lei Orgânica do 
Município de Belo Horizonte estabelece que a Prefeitura de Belo Horizonte 
tem que aplicar nunca menos de 30% em educação; a Constituição Federal, 
25%. A Prefeitura de Belo Horizonte aplica 21%, 23% e, com artificios, com 
manobras, tenta dizer que aplica 30%, mas não consegue. O Tribunal de 
Contas informou que ela não explicou os gastos. E vamos arquivar isso, 
vamos esconder as provas do crime, a materialidade?! Vejo aqui um dos 
representantes da Comissão de Justiça desta Casa, Deputado Geraldo 
Rezende, atento à constitucionalidade, porque a proposta é inconstitucional. 
O art 31 da Constituição Federal é claro: "A fiscalização do município será 
exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. § 
1° - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 
Tribunais de Contas do Estado ou do município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver". 

Estamos preocupados e esperamos que essa proposta seja reprovada de 
cara na Comissão de Justiça. Caso contrário, como disse anteriormente, 
pedirei o desarquivamento de todos os processos porque não é possível que 
o Tribunal de Contas não tenha condições de julgar todos esses feitos ou 
"malfeitos" de Câmaras e de Prefeitos antes de 1997. Não concordo com isso 
e sei que a população de Minas Gerais também não concorda, em meio a 
tudo o que estamos vivendo no Pais no âmbito federal, no âmbito estadual, 
nessa disputa que estamos vendo aí agora, com acusações de uso de 
recursos do povo de Minas Gerais para uma campanha dentro de um partido. 

Denúncias das mais graves, dos candidatos do próprio partido, dizendo que 
as máquinas do DER estão sendo utilizados e que recursos do Governo 
Estadual estão sendo utilizados para beneficiar um dos candidatos à 
Presidência do partido. As denúncias trazidas pelo Deputado Miguel Martini, 
em relação à Capital do nosso Estado, são das mais graves. Por exemplo, 
esse acordo com a empresa Andrade Gutierrez, que a beneficia em relação à 
Lagoa da Pampulha; com aditamentos em contratos, para beneficiar a 
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empresa. E, agora, vamos esconder tudo? Vamos esconder o que 
aconteceu em Minas Gerais antes de 1997? Vai-se limpar a pauta dessa 
vergonha? Espero que tudo seja apurado. O Deputado Miguel Martini foi feliz 
ao dizer que a Assembléia Legislativa tem de ser a resposta do povo mineiro 
a essas srtuações, para formar culpa de crime de responsabilidade daqueles 
que estão trabalhando dessa forma. 

Creio que é importante conceder aparte, neste momento, ao Deputado 
Geraldo Rezende, membro da Comissão de Constrtuição e Justiça da Casa, 
cujo nome até usei aqui, que receberá tudo isso por esses dias e, cuidadoso 
como é, analisará detalhadamente. 

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Deputado João Leite, estava 
em meu gabinete, acompanhando o pronunciamento de V. Exa. dessa 
tribuna, e desci ao Plenário exatamente para, em aparte, ratificar o 
pensamento de V. Exa., que coincide com o nosso. Ainda ontem, fiZ dessa 
tribuna pronunciamento em que fui veementemente contrário ao 
arquivamento ou a cassação das CPis que estavam instauradas nesta Casa. 

Assim, quero parabeniza-lo, porque somos 77 Deputados nesta Casa, mas 
somos poucos - e neles me incluo - que sabem a verdadeira função do 
Deputado, que é exatamente essa que V. Exa. acabou de citar, até evocando 
a Constituição: legislar, fiscalizar a execução das leis - e repetindo o que 
disse ontem, é obrigação e dever desta Casa fiscalizar o Poder Judiciário, 
para saber se está cumprindo as leis -, e fiscalizar o Poder Executivo. Mas, já 
estamos aqui há muitos mandatos e, infelizmente, acompanhamos essa 
coisa que não progride, que não avança: o colega Deputado, com todo 
respeito, que diz que tem de levar coisas para a sua base. Quer dizer, em 
vez de esclarecer o eleitor da importãncia do Poder Legislativo, quer é levar-
lhe beneficios, o que não é função do Deputado; quer levar cadeira de rodas, 
estradas, etc. Ai, surgem os politicos fisiológicos - de que Minas Gerais, 
infelizmente, está cheia -, que se gabam de dizer que conseguiram a estrada, 
o asfalto para a rua da cidade, isso ou aquilo. 

Então, realmente quero parabenizar V. Exa., de coração, por esse 
magnífico pronunciamento. V. Exa. não pode quantificar o valor dessa 
contribuição que da para a sociedade mineira e para o desenvolvimento de 
uma politica sadia e saudável, não só no Estado, mas, partindo de Minas 
Gerais, uma politica saudável para o Brasil. Como V. Exa. mesmo disse, 
estamos vendo a vergonha que é Brasília, com um Presidente absoluta e 
comprovadamente corrupto; que corrompeu, agora, para não se criar a CPI 
no Congresso Nacional; que corrompe Deputados e Senadores, e ninguém 
fala nada. O povo esta a mercé desse tipo de comportamento, que é 
absolutamente contrário ao que pensamos com relação á politica. Então, 
quero parabenizá-lo e dizer-lhe que, nesta jornada, V. Exa. tem um 
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companheiro: pode contar com este Deputado a que V. Exa. acaba de 
ceder aparte. Parabéns pelo pronunciamento, e muito obrigado pelo aparte. 

O Deputado João Leite* - Agradeço ao Deputado Geraldo Rezende, cuja 
presença na Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia nos traz um 
alento porque esperamos que propostas como essa, apresentada pelo 
Presidente desta Casa, parem na Comissão de Constituição e Justiça e não 
prosperem na Assembléia Legislativa, para que, em nosso Estado, não haja 
a possibilidade de uma excrescéncia como essa. E mais - vejo os Deputados 
Miguel Martini, Geraldo Rezende e Sebastião Costa -, sei que todos 
correriam para pedir o desarquivamento na expectativa de punição. 

Do contrário, a cada dia vamos perpetuar neste País a injustiça. Muitas 
pessoas estão presas por crimes que não têm a gravidade dos crimes 
cometidos por esses ordenadores de despesa, os quais estão sendo 
analisados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. No entanto, 
essas pessoas estão sendo absolvidas sem julgamento. Estaremos sendo 
injustos com todos os outros que cometeram crimes de menor gravidade e 
estão nas cadeias, superlotando-as, enquanto são absolvidos esses que 
utilizaram mal o dinheiro público, dinheiro que seria para a saúde, para salvar 
vidas, dinheiro para a educação. Vamos esconder tudo isso? 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais não pode permitir. Espero, 
Deputado Geraldo Rezende, que essa proposta morra na Comissão de 
Constituição e Justiça, que não tenhamos o desprazer de vir à Tribuna da 
Assembléia para combater essa proposta. A nossa expectativa é de que essa 
proposta morra na Comissão de Constituição e Justiça. Do contrário, 
estaremos prontos para lutar em Plenário contra essa proposta. Se ela 
vencer na Assembléia, estaremos trabalhando, solicitando o 
desarquivamento de tooos os processos, para que sejam punidos, no rigor da 
lei, aqueles que desviaram recursos públicos, recursos sagrados que 
deveriam ser utilizados para beneficio da maioria da nossa população que é 
carente e necessita de defesa. 

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

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também 
queremos discutir o Projeto de Resolução n° 1.410, mas devo dizer que na 
discussão de ontem parece que o que defendemos já está contemplado num 
acordo que está sendo concluído e formalizado pelos técnicos da Casa, pelas 
assessorias e pelos parlamentares. 

Como é um projeto de resolução da Mesa, a discussão se dá na Mesa e no 
Plenário. Quero dizer que nos consideramos atendidos, porque preservamos 
que o corpo técnico desta Casa do quadro de recrutamento limitado, que são 
os efetivos, tenham garantida a sua participação, a sua possibilidade de 
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ascensão, até mesmo não permitindo que alguém possa se perpetuar no 
poder, obedecendo ao princípio do revezamento, que será salutar para esta 
Casa. Estamos aguardando a redação final desse projeto de lei, mas parece 
que estaremos sendo atendidos nessa questão. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)*- Antes que V. Exa. mude de assunto, 
queria também m<~nifestar a nossa preocupação com relação aos destinos 
desta Casa. Da vez anterior, manifestamo-nos contrariamente à abertura que 
foi dada para o recrutamento amplo. Esse assunto deve ser bastante 
debatido. Acho que o entendimento que está se fazendo agora é maduro, e 
estamos acompanhando a questão, porque, mais do que tudo, temos de 
preservar, como disse V. Exa., a competência da Casa. A Assembléia 
Legislativa de Minas é um referencial para o Brasil. E é claro que o corpo 
técnico, o corpo permanente da Casa é, na verdade, o guardião de toda a 
estrutura de funcionamento da Assembléia. 

Preocupamo-nos, sim, com o recrutamento amplo, porque são pessoas que 
vêm de fora sem conhecer a cultura da Casa. Vejo com muita simpatia o que 
se está propondo agora, que é exatamente um limite de tempo, até para dar 
oportunidade a outras pessoas do quadro permanente. Mas a preocupação 
central, sem dúvida, tem de ser com a competência, com a estabilidade e 
com o comprometimento dos servidores da Assembléia com todo o trabalho 
que aqui se faz. Os Deputados são passageiros na Casa, é importante que a 
comunidade saiba disso. Podemos ficar aqui 4, 8, 12 anos, mas somos 
passageiros. E o corpo permanente da Casa é que, na verdade, sustenta 
toda essa estrutura. É evidente que temos a responsabilidade da decisão 
política, mas precisamos do assessoramento. E a cultura da Casa deve ser 
preservada, e o processo legislativo, melhorado. Espero, como V. Exa., que 
esse projeto de resolução venha na direção de realmente contemplar essa 
estabilidade da estrutura da Assembléia. Parabéns por suas considerações! 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Paulo Piau. Queria dizer 
que, enquanto Presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais -
UNALE - por dois mandatos, pude conhecer o funcionamento de todas as 
Casas Legislativas do Pais. E já conheci os dois lados da moeda: a própria 
experiência que vivemos nesta Casa no passado e a outra experiência, de 
não ser de recrutamento limitado, mas amplo, que também não é positiva, da 
forma como está sendo feita em alguns Estados. Dai porque acredito que 
esse acordo talvez vá colocar Minas Gerais na dianteira nesse sentido, pois 
estaremos resguardando até mesmo o incentivo do pessoal do quadro 
permanente, garantindo que possam chegar ao topo máximo da Casa, que é 
a Diretoria-Geral e também que haja um sistema de revezamento que 
permita que todos tenham oportunidade, para que não haja um monopólio 
desse cargo. 
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O binômio técnico-politico é que move toda a administração pública do 

País. O que dá estabilidade é o técnico; quem decide, quem define é o 
politico. Mas ele deve definir fundamentado pelo alicerce dos técnicos. O que 
seria de nôs, Deputados, não fossem assessorias como as nossas, como a 
minha, que está ali atrás acompanhando com eficiência e competência, 
assim como o meu gabinete. O que seria de nós, Deputados, não fosse a 
assessoria permanente da Casa, que tem tanta competência! 

Aliás, podemos dizer, com muito orgulho, que temos a melhor Assembléia 
Legislativa do País, principalmente em termos de assessoria, com a Escola 
do Legislativo que agora serà retomada com todo o incentivo para formação 
de técnicos. Não sei se o telespectador sabe, se os Deputados sabem, mas 
já estamos qualificando em pós-graduação os técnicos desta Casa, já temos 
vários técnicos que estão fazendo - e até mesmo a minha assessora, Dra. 
Roseli- pós-graduação em Assessoria Técnica, nesta Casa. 

Então, avançamos bastante e precisamos ter sempre esse binômio 
funcionando muito bem, o técnico entendendo o seu papel de técnico, dando 
suporte para as decisões políticas, e os politicos sabendo utilizar também 
toda a força técnica. Achamos, Deputado Paulo Piau, que me aparteou, e 
outros Deputados que estão aqui, que temos que avançar em algumas 
questões, como nessa que mencionei em meu aparte ao Deputado João 
Leite. Esta Casa tem que estar mais bem aparelhada para fiscalizar. Somos 
hoje - e podemos dizer isso - referência no País na nossa competência 
legiferante, no nosso processo legislativo. O nosso Regimento, o nosso 
processo legislativo, é extremamente avançado, mas a nossa competência 
fiscalizadora, como de resto a das Assembléias Legislativas do País, a das 
Câmaras Municipais, a da Câmara Federal, é totalmente deficiente. Esta 
Casa já começou, na gestão passada - e parece-me que esta Mesa também 
vai continuar ... Queremos que ela incentive ainda mais a criação de um corpo 
técnico para, especificamente, fazer o acompanhamento da execução 
orçamentária, das políticas públicas do nosso Estado. 

Estamos percebendo que o nosso Estado está à deriva, estamos em Minas 
sem governo, infelizmente temos um candidato a Presidente da República 
em vez de um Governador do Estado. Por não termos um Governador de 
Estado, até hoje ele não apresentou nenhum programa de governo para 
nenhuma área no Estado de Minas Gerais. Isso significa que estamos 
aprofundando as distorções regionais, que estamos fragilizando o nosso 
Estado, na indústria, na prestação de serviço, no comércio. Até aquilo que 
Unhamos de bom ele cuidou de estragar- o incentivo à pequena empresa e à 
microempresa, o Micro Geraes - quando criou uma sobretaxa para os 
comerciantes que estão atuando em Minas Gerais, que precisam de produtos 
até de outros Estados. Ele aumentou a contribuição e está praticamente 
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As grandes empresas estão saindo de Minas Gerais, em vez de entrar, 
porque, neste Estado, não há governo. O empresário sempre quer aplicar, 
quer investir, mas quer ter um mínimo de segurança, de estabilidade. O que 
vemos é um descaso total desse Governo, que não governa Minas Gerais e 
deixa o nosso Estado á deriva. Então, o que é importante? Que o Poder 
Legislativo, que tem competência fiscalizadora, esteja acompanhando, como 
disse. Vimos jornais estampando no domingo que o Governo deixou de 
aplicar R$109.000.000,00 na área de saúde, uma obrigação constitucional 
dele. Deveria ter sido esta Casa a levantar esse dado, antecipadamente, 
porque a função constitucional é nossa. É claro que a imprensa também tem 
o seu papel, mas a função constitucional é nossa. 

Deputado Hely Tarquinio, já vou lhe dar um aparte, mas, antes, pergunto: 
como está a arrecadação do Gera Minas, desses recursos de contribuições 
de pequenas empresas e microempresas para capital de giro? Temos 
informações de que parece que esse dinheiro está sendo desviado para a 
Secretaria da Fazenda, não está sendo aplicado, e ninguém está se 
beneficiando desse recurso para capital de giro, para investimento, para 
qualificação profissional, para aparelhamento e outros benefícios destinados 
á microempresa e á pequena empresa. Temos que acompanhar isso, e não 
esperar que alguém venha fazer uma denúncia. 

Por exemplo, aprovamos o SIAF-Cidadão, que o obriga o Governo a dar 
transparência a seus atos, mas ele se recusa a colocar em prática essa lei, 
ele descumpre acintosamente a lei. Está escondendo o que, Sr. Governador? 
Por que tem medo de que a sociedade saiba quanto está arrecadando, 
quanto está gastando? Agora está dizendo que vai fazer a moratória. É mais 
um engodo para os refletores. É mentira, conversa fiada. É só para desviar a 
atenção daquilo que seria sua missão, ou seja, governar o Estado de Minas 
Gerais. 

O Deputado Hely Tarqúínio (em aparte)* - Estamos acompanhando seu 
pronunciamento, Deputado Miguel Martini. Em relação a nossa missão de 
fiscalizar, concordo com V. Exa. Acho que, na nossa função de mediador -
gosto muito dessa palavra - entre o povo e esta Casa, ouvimos todas as 
reclamações e reivindicações e as trazemos para as comissões temáticas. 
Aqui, consubstanciamos em leis o direito do cidadão de viver em uma 
sociedade organizada que o ampare em todas as suas vertentes existenciais. 
Por isso mesmo, acompanhando seu pronunciamento, acho que temos de 
implantar nesta Casa, cada vez mais, o espírito de hipertrofiar a fiscalização. 
Os instrumentos são constitucionais, eles são determinados principalmente a 
partir da nova Constituição. Eles são determinados na elaboração do 
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orçamento, no PPAG, no PMDI, mas tudo isso é bastante distante da 
realidade, constitui uma utopia a ser perseguida por este parlamento. A 
fiscalização deve ser "pari passu". Vejo-me, muitas vezes, em crise 
existencial no parlamento, percebendo que minhas atividades não se 
consubstanciam em bem para a sociedade, do ponto de vista da 
materialização, daquilo que temos no abstrato, ou seja, dos projetos. Fico 
preocupado com este parlamento, que serve ao Governo, mantendo vetos 
que jamais poderiam ser mantidos. E o pior é que muitas vezes derrubamos 
esse veto, mas isso não se transforma em realidade. Ele é promulgado neste 
Poder, encaminhado ao Governador, mas depois se perde no esquecimento 
da fiscalização, na falta de cobrança da sociedade, que precisa vir mais a 
esta Casa. Precisamos exercer, cada vez mais, a nossa posição. Temos feito 
isso. Este parlamento melhorou muito. Houve uma abertura democrática de 
quatro anos para cá, até porque procede essa discussão da Mesa, que 
gostaria de abordar também. Precisamos fazer valer a fiscalização também 
para o Governo, haja vista o orçamento. Pegamos, por exemplo, uma rubrica 
de R$20.000.000,00 para a saúde. Fizemos a divisão com o Secretário da 
Fazenda, com o Secretário do Planejamento e com o Deputado Anderson 
Adauto. Ficou definido um redirecionamento de R$20.000.000,00 para as 
diversas regiões do Estado. Até hoje, não aconteceu nada. 

Volto a dizer que 80% das leis elaboradas por este parlamento são 
engavetadas e não refletem a realidade. E esse é o clamor da sociedade. 
Olhem bem o Regimento Interno da Casa. Amanhã, vai entrar uma lei do 
Governador que irá sobrestar todas as atividades deste parlamento, 
paralisando-o. Vejam a força do Executivo no sistema presidencialista. Tudo 
isso dificulta nossa ação. 

Gostaria de sentir-me mais realizado como Deputado, embora venha, 
trabalhe e me esforce na comissão, porque vejo que toda a atividade do 
parlamentar não se consubstancia em bem para a sociedade. Talvez 
estejamos resolvendo apenas 5%, em termos de transformação. O agente 
político, que somos nós, tem que transformar continuamente a sociedade, 
adaptando suas exigências. E não estamos fazendo valer essa necessidade, 
embora trabalhemos muito. Temos que trabalhar nas comissões para criar o 
espírito da ordem do dia, com uma rotina de fiscalização da secretaria, do 
Executivo, fazendo tudo isso valer. Não podemos continuar com esse 
orçamento fictício, que não se transforma em realidade. Tenho a impressão 
de que 80% do orçamento não se transforma em realidade, não se 
materializa. E vejam o gasto que esta Casa tem para trabalhar no orçamento, 
fazendo as correções devidas, de acordo com o interesse do povo. E isso 
não está se materializando, não está sendo verdade. 

Então, esse é o apelo que faço, para que fiscalizemos mais e para que o 
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Governo esteja mais presente. O Governador não governou até hoje. Ele 
está preocupado com a campanha para Presidente da República. Muito 
obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Hely Tarqüínio. Quanto a 
esse aspecto dos instrumentos e planejamentos públicos, há uma questão 
grave que precisa ser resolvida no Congresso Nacional. Enquanto esse 
orçamento for apenas autorizativo, teremos esse problema. O Governador 
faz se quiser. Então, a chave de tudo é uma mudança de cultura, desse 
comportamento dos próprios parlamentares. 

Há um jogo, Deputado, que tem que ser esclarecido para a sociedade. As 
bases dos Deputados cobram recursos, mas quem tem os recursos é o 
Poder Executivo, que aplica quando e onde quer. Aí, o Deputado, para 
atender às suas bases, acaba votando de acordo com o interesse do 
Governador, porque ele vai liberar suas verbas. E aquele mesmo eleitor que 
está em suas bases pedindo verbas está cobrando do Deputado uma postura 
contra o Governo. Aí, essa matemática não fecha. 

Então, o que é preciso? No dia em que transformarmos o orçamento em 
execução obrigatória, aí, sim, o parlamento vai definir - como acontece nos 
Estados Unidos e em outros países desenvolvidos - a verba que vai para 
cada município. Assim, o Deputado não vai depender de favor do Governador 
para a liberação de verbas. Não precisará negociar nada e terá 
independência para agir como parlamentar. Mesmo esse Governo que não 
libera verba para ninguém ainda tem essa base, na expectativa de que sairá 
alguma coisa para seu município. Enquanto isso, os municípios ficam 
pressionando o Deputado. Se ele não conseguir os recursos, não terá votos. 
É um jogo desleal, onde o poder fica concentrado no Executivo. Esse jogo 
tem que ser alterado por nós. Nós, parlamentares, é que temos que alterá-lo. 
Com muito custo, conseguimos reduzir a suplementação automática do 
Governo no ano passado. Mesmo assim, o Governo diz que não irá cumprir. 
Colocamos na LDO que as emendas dos parlamentares têm execução 
obrigatória, mas o Governo já disse que não vai cumprir. 

Então, vamos recorrer a quem? Ao Judiciário? Mas ele não aplica a lei. O 
selo de fiscalização já foi promulgado há um ano e três meses. Derrubamos o 
veto do Governador, que não quer fiscalização neste Estado, nem no Poder 
Judiciário, nem nos cartórios. O Judiciário simplesmente ignora e não aplica a 
lei. É um instrumento para fiscalizar, mas ele não quer. Por isso, saiu no 
jornal que a CPI dos Cartórios foi arquivada. Não foi, não. A CPI dos 
Cartórios vai ser implantada neste parlamento. Enganam-se aqueles que 
pensam que não vai ser. Não foi arquivada. Eu estava na reunião. Aguardem 
para ver! 

.Queremos saber quais os interesses que impedem o Judiciário de 
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implantar o selo de fiscalização. Há a Lei n• 10.169, sancionada em 
janeiro, que deu três meses para os Estados garantirem a gratuidade de 
certidões de nascimento e óbito, mas o Judiciário ignorou essa lei. 

O Executivo não cumpre a Constituição, porque emenda de minha autoria 
obriga que os Presidentes de fundação e autarquias sejam sabatinados nesta 
Casa, e o Governador ignora. Temos aí a Loteria Mineira, a Fundação Ouro 
Preto, o IPEM, cujos dirigentes não foram sabatinados. Então ignoram e 
descumprem a lei? Como a sociedade fica? 

Entendo que este Poder Legislativo tem que se debruçar mais na sua 
competência fiscalizadora. Temos que fiscalizar melhor o Ministério Público, 
o Tribunal de Contas, o Executivo, o Judiciário e diria mais - fiscalizar até 
mesmo a nossa Casa. Essa é nossa função, e temos que exercê-la. 

Agora, esse projeto de lei que fala do arquivamento das contas até 1997, é 
vergonhoso até falar dele. Diria, Deputado João Leite, que não vamos 
esperar aprová-lo. Vou sugerir à Bancada do PSDB e junto às outras 
bancadas da Oposição pedirmos todos esses projetos que estão no Tribunal 
de Contas e que não foram analisados, para sabermos quais as Prefeituras 
que querem esconder, jogar debaixo do tapete as contas. as irregularidades. 
Queremos saber isso. E aí é muito simples, porque o Tribunal de Contas às 
vezes é mais "de faz-de-conta", não analisa as contas e depois nos pede: 
"Façam uma lei para jogar debaixo do tapete essas contas todas". E a 
sociedade, o dinheiro público e o cidadão que foi roubado? E a má 
administração, a má aplicação dos recursos públicos como ficam? Tenho a 
certeza de que esse projeto não prosseguirá, mas, se assim for, estaremos 
aqui entrincheirados para derrotá-lo. Não é possível aceitarmos uma 
vergonha como essa e pediremos quais as Prefeituras que estão querendo 
esconder, como a de Contagem, que não presta contas há muitos anos. E 
pergunto: ·o que está fazendo a Cãmara Municipal de Vereadores de 
Contagem que não faz nada nesse sentido?". 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Miguel 
Martini. Quero informar à população de Minas Gerais que a partir de hoje, 
aqueles que forem multados por esses radares escondidos nas BRs mineiras 
devem vir a esta Assembléia e procurar o grupinho que se reuniu no 23° 
andar do Ed. Tiradentes para retirar as multas, porque queríamos abrir a CPI 
de Radares e IPEM, radares esses que não pertencem ao DER, radares 
esses que pertencem a empresas privadas. E temos o direito de averiguar e 
a informação que nos chega é que de 34 radares até o final do mês teremos 
172 radares. Essa é a triste notícia que tenho que dar. 

No mais, quero reiterar que o Diretor do IPEM tomou posse em setembro 
do ano passado e até agora não foi sabatinado por esta Casa. 

O Deputado Miguel Martini - Sei também, Deputado Alberto Bejani, que a 
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CPI do IPEM vai ser instaurada, com certeza. Nessa CPI do IPEM 
certamente os radares serão objeto de investigação, como as empresas que 
fizeram esses contratos e de que maneira conseguiram a concordãncia do 
IPEM. Porque sabemos que temos coisas estranhas nesse Instituto para 
apurar. 

Apoiamos a CPI cuja instalação foi requerida por V. Exa. e, com certeza, a 
veremos instalada. 

Estamos vivendo novos tempos em que a sociedade precisa estar 
mobilizada e acompanhar a atividade de seu representante na Assembléia 
Legislativa e na Cãmara Federal. 

O cidadão tem de fiscalizar o trabalho daqueles que elegeu. O politico tem 
de representar a sociedade, e não o Governo; tem de cumprir seu papel 
constitucional - ainda que com o sacrifício de seu mandato - de não se dobrar 
diante do assistencialismo, diante desse "toma-lá-dá-cá", diante da pressão 
para fazer coisas que a ética condena. 

O processo de mudança já está em curso. A sociedade já não cochila, e 
cabe a nós, representantes do povo, mostrarmos-lhe os fatos, para que faça 
seu julgamento. 

Enquanto não for implantado o SIAF-Cidadão, vou usar esta tribuna para 
falar. Enquanto eu tiver mandato, vou bater na mesma tecla: vou falar do 
Selo de Fiscalização dos Cartórios, que o Judiciário não quer aplicar; vou 
cobrar todas as leis que aprovei neste Plenário e vou cobrar que os 
Presidentes de fundações, autarquias e empresas públicas sejam 
sabatinados nesta Casa. Vou cumprir meu papel. O que vou conseguir não 
sei, mas a minha parte vou fazer. E, se não conseguirmos por vias normais, 
conseguiremos por CPis, por comissão especial, por mobilização da 
sociedade, com o auxílio da imprensa. Seja lá pelo que for, nosso papel 
vamos cumprir. É isso que cada um de nós deve fazer. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Não há outros oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n• 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Resolução n• 
1.410/2001 na forma do Substitutivo n• 1 ao vencido no 1° turno. À Comissão 
de Redação. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 
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quórum para a continuação dos trabalhos; anulação da votação -
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 - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Benê Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Ermano Batista- Fábio Avelar- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto - Hely TarqOinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -



o . c 
E o 
õ 
;;; 
o 
~ 

o o < 
c 

" g 
~ 
E -. 

1091 
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen 
- Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Ás 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 á leitura 
das atas das duas reuniões anteriores. 

1" Parte 
1• Fase (Expediente) 

Atas 
-O Deputado Márcio Kangussu, 2°- Secretário "ad hoc", procede á leitura 

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 •-secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, em atenção ao Requerimento 

n• 1.881/2001, da Comissão de Política Agropecuária, encaminhando cópia 
da Mensagem n• 1.366/GM, enviada pelo Chefe de Gabinete do Ministro da 
Agricultura, com informações relativas ao objeto do referido requerimento. 

Dos Srs. Cabo Júlio e Antônio do Valle, Deputados Federais, prestando 
informações relativas a pedido contido no Requerimento n• 955/2001, da 
Comissão de Política Agropecuária. 

Do Sr. Dirceu do Nascimento, Reitor da Universidade Federal de Ouro 
Preto, agradecendo o voto de congratulações com a UFOP pela inauguração 
do Centro de Convenções dessa Universidade, formulado por esta Casa a 
partir de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

Do Sr. Masatoshi Kusaka, Cônsul-Diretor do Centro Cultural e Informativo 
do Consulado-Geral do Japão no Rio de Janeiro, encaminhando pesquisa de 
qualidade relativa á publicação enviada a esta Casa pelo Cônsul-Geral do 
Japão. 

Do Sr. Sérgio Léllis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
encaminhando, em atenção a pedido contido no Requerimento n• 
2.059/2001, da Comissão de Direitos Humanos, cópia da decisão e do ato 
por meio dos quais foi demitido o Sr. Antônio Leal Dutra, de Raul Soares. 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
comunicando que o Conselheiro Relator Eduardo Carone Costa, nos termos 
do art. 52 da Lei Complementar n• 33, determinou a abertura de Vista do 
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Processo n• 642093 ao Governador do Estado, ficando interrompido o 
prazo previsto constitucionalmente para a emissão do parecer prévio dessa 
Corte. (-Anexe-se à Mensagem n• 189/2001.) 

Da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça (2), 
informando, em atenção ao Requerimento n• 2.080/2001, da Comissão de 
Política Agropecuária, que encaminhou o assunto objeto desse requerimento 
à Secretaria da Segurança Pública; em atenção ao Requerimento n• 
2.079/2001, da Comissão de Direitos Humanos, que encaminhou o assunto 
objeto desse requerimento à Secretaria da Segurança Pública. 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, 
informando, em atenção ao Oficio n• 133/2001/DLE 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando à 
Casa os Demonstrativos Contábeis da Administração Direta, Indireta e de 
Fundos Estaduais. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Dos Srs. Evandro Barbosa Bueno, Prefeito Municipal de Paraguaçu, Paulo 
César Teixeira de Carvalho, Presidente do Sindicato Rural de Pedro 
Leopoldo, Gualberto leite, Presidente do Sindicato Rural de Paraguaçu, e 
José Carlos Diniz, Secretário da Câmara Municipal de Machado, 
manifestando apoio ao Instituto Mineiro de Agropecuária. (- À Comissão de 
Política Agropecuária.) 

Do Sr. Eloy Alves Filho, Superintendente Regional do INCRA-MG, 
encaminhando cópia do 5° Termo Aditivo ao convênio firmado entre o INCRA 
e o DETEL-MG. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do 
art. 74 da Constituição Estadual, ele o art. 100, inciso XVI, do Regimento 
Interno.) 

Da Sra. Milena Viara Gomes Cataldo Cury, Diretora do Interior da 
Defénsoria Pública do Estado, em atenção ao Requerimento n• 2.063/2001, 
da Comissão de Direitos Humanos, informando que não há Defensor Público 
lotado na Comarca de Peçanha e, no momento, não há possibilidade de se 
designar um, embora já exista previsão de nomeação de Defensores 
Públicos aprovados em concurso. 

Do Sr. José Gomes Temporão, Subsecretário Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro, em atenção ao Oficio n• 413/2001/DLE, encaminhando as 
informações solicitadas sobre o medicamento Didanosina, fornecido pela 
Fundação Ezequiel Dias- FUNED. (-À CPI da Saúde.) 

Do Sr. Wagner Nunes Martins, Vereador à Câmara Municipal de Alfenas, 
solicitando instalação de CPI para apurar as supostas irregularidades no 
cadastramento de infrações de trânsito na 19" DRSP de Alfenas. (- À 
Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB - Seção Minas Gerais, 
respondendo convite para audiência pública, formulado por meio do Ofício n• 
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730/2001/DLE, e encaminhando, para subsidiar os trabalhos das 
Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira, cópia de 
documentos referentes a depósitos judiciais. (- À Comissão de Defesa do 
Consumidor.) 

Do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB - Seção Minas Gerais, em 
atenção ao Ofício n• 791/2001/DLE, indicando representante do órgão para 
participar de audiência pública destinada a debater a necessidade de se 
instituir a Lei Orgãnica da Defensoria Pública do Estado. (- À Comissão de 
Direitos Humanos.) 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social, encaminhando, para conhecimento, cópia de 
planilhas contendo informações sobre transferência de recursos para os 
Fundos Municipais de Assistência Social, destinados à manutenção dos 
Serviços Assistenciais de Ação Continuada de 2001. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Miracibela Lopes de Araújo, Gerente de Filial de Fundos e Seguros 
Habitacionais da CEF, em atenção a requerimento sem número do Deputado 
Fábio Avelar, encaminhando informações sobre novação de dividas do 
FCVS. 

Do Ten.-Cel. PM James Ferreira Santos, Secretário Executivo da CEDEC 
(2), prestando infomnações relativas a pedido contido no Requerimento n• 
2.021/2001, da Comissão de Transporte; e no Requerimento n• 2.106/2001, 
do Deputado Kemil Kumaira. 

Do Sr. Tarcísio de Campos Ribeiro, Superintendente-Geral da FUNED, 
encaminhando cópias dos Processos de Dispensas de Licitação n•s 5, 17 e 
29/99. (-À CPI da Saúde.) 

Do Sr. Félix de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da 
Assembléia Legislativa da Paraíba, encaminhando projeto de lei que 
estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2002. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

De servidores públicos do Município de Santa Maria do Suaçuí, 
manifestando seu apoio ao Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do 
IPSEMG. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. José Luiz Gattás Hallak, Diretor de Clientes Consumidores da 
TELEMAR, prestando informações relativas a pedido contido em 
requerimento do Deputado Kemil Kumaira encaminhado pelo Oficio n• 
630/2001/DLE. 

Do Sr. Ivan Ribeiro de Oliveira, Diretor Superintendente da TELEMAR, em 
atenção ao Ofício n• 869/2001/DLE, infomnando que a TELEMAR indicou o 
Sr. Roberto Hemnont Arantes para comparecer a audiência pública da 
Comissão de Turismo, marcada para 16/5/2001. (-À Comissão de Turismo.) 
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Do Padre Antônio Sérgio Polombo de Magalhães, Presidente da filial 

da Cruz Vermelha Brasileira em Minas Gerais, encaminhando o relatório de 
atividades dessa entidade no ano 2000. (-À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Hélio de Souza, Diretor Executivo da Fundação de Apoio à Cultura, 
Ensino, Pesquisa e Extensão de Alfenas, enviando "Relatório de Atividades e 
Prestação de Contas" dessa Fundação referentes ao ano 2000. (- À 
Comissão de Educação.) 

Do Sr. Lázaro de Mello Brandão, Presidente do Conselho de Administração 
do Bradesco, encaminhando o "Relatório Anual-2000", dessa instituição. (-À 
Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Cláudio Alvarez Lourenço, Presidente do Grêmio Espanhol de 
Socorros Mútuos e Instrução, encaminhando exemplar do jornal "Albatroz" e 
exemplar do livro "Grêmio Espanhol - Noventa Anos de História". 

Do Sr. Sebastião Mauricio Carvalho, encaminhando folheto intitulado 
"Corrupção-Nunca Mais", de sua autoria. 

TELEGRAMA 
Da Sra. Elma H. Goulart, Presidente da Câmara de Vereadores de 

Uberaba, agradecendo o convite para participar de reunião da Comissão de 
Meio Ambiente. 

CARTÓES 
Do Sr. Herculano Anghinetti, Deputado Federal, prestando informações 

relativas a pedido contido no Requerimento n° 1.881/2001, da Comissão de 
Política Agropecuária. 

Dos Srs. Vicente de Faria Paiva, Prefeito Municipal de Conselheiro 
Lafaiete, e Dirlei José Prates, Presidente da Câmara Municipal de Sabará, 
agradecendo o convite para participar de evento realizado nesta Casa. 

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: 
PROJETO DE LEI N" 1.550/2001 

Dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo 
Ministério Público Estadual e por outros órgãos a respeito das conclusões 
das comissões parlamentares de inquérito. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

encaminhará o relatório final contendo as conclusões da comissão 
parlamentar de inquérito respectiva ao Procurador-Geral de Justiça ou, ainda, 
às autoridades administrativas ou judiciais com poder de decisão, conforme o 
caso, para a prática de atos de sua competência. 
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Art. 2° - A autoridade a quem for encaminhado o relatório final com as 

conclusões informará ao remetente, no prazo de trinta dias, as providências 
adotadas ou a justificativa da omissão. 

Parágrafo único - A autoridade que presidir processo ou procedimento 
administrativo ou judicial instaurado em decorrência de conclusões de 
comissão parlamentar de inquérito comunicará, semestralmente, a fase em 
que se encontra, até o final do andamento. 

Art. 3° - O processo ou procedimento referido no art. 2° terá prioridade 
sobre qualquer outro, exceto sobre aquele relativo a pedido de "habeas 
corpus", "habeas data" e mandado de segurança. 

Art. 4° - O descumprimento das normas desta lei sujeita a autoridade ás 
sanções legais. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2001. 
João Leite 
Justificação: Este projeto de lei reproduz as disposições da Lei Federal n° 

10.001, de 4/9/2000. Há que se afirmar, ainda, que a matéria está entre as do 
art. 24, inciso XI, da Constituição Federal, inserindo-se, pois, na competência 
concorrente da União e dos Estados. 

O projeto contém medidas que visam a fortalecer os trabalhos das 
comissões parlamentares de inquérito, que, por muitas vezes, ficam sem 
andamento após sua conclusão, o que joga por terra todo o longo e exaustivo 
procedimento investigativo das Casas Legislativas. 

Pelo alcance do projeto, que tem a intenção de minorar os efeitos da 
impunidade no País, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à sua 
aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.551/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Pequeninos, com sede 

no Município de Sete Lagoas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto 

Pequeninos, com sede no Município de Sete Lagoas. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de maio de 2001. 
João Leite 
Justificação: A Associação Projeto Pequeninos atua no Municlpio de Sete 

Lagoas desde 26/1/98, promovendo a assistência e o amparo a crianças 
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O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado, em benefício dessas crianças. 

- 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° 1.552/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Ginga Brasil, com 

sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira 

Ginga Brasil, com sede no Município de Contagem. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de maio de 2001. 
João Leite 
Justificação : A Associação de Capoeira Ginga Brasil é uma entidade civil 

sem fins lucrativos, foi fundada em 1989, vem promovendo atividades 
esportivas em Contagem e estimulando ações de caráter educativo e 
desportivo, visando à promoção humana e ao bem estar social. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá 
seu trabalho, afastando os jovens das drogas, por meio do estimulo ao 
esporte. Por esta razão, 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 de Educação para deliberação, nos tenmos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N" 2.254/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Sra. Lúcia 
Martins e familiares pelo lançamento do livro "Beatriz Borges Martins - A Vida 
É Esta .. .". (-À Comissão de Educação.) 

N" 2.255/2001, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja fonmulado apelo 
ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
estadualização e à inclusão, na malha conservada pelo DER-MG, da rodovia 
que liga o Município de lmbé de Minas à BR-116 e às cidades de 
Ubaporanga, Caratinga e lnhapim. 

N• 2.256/2001, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja fonmulado apelo 
ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
estadualização e à inclusão, na malha conservada pelo DER-MG, da rodovia 
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que liga o Município de Cônego Marinho ao de Januária, passando pelo 
Distrito de Brejo do Amparo e pela comunidade denominada Olhos d'Água. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

W 2.257/2001, dos Deputados João leite e Miguel Martini, solicitando seja 
enviado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado pedido de 
informação sobre os processos anteriores a 1997 cuja análise se encontra 
pendente. (- À Mesa da Assembléia.) 

N• 2.258/2001, do Deputado Pedro Pinduca, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Minas e Energia com 
vistas às providências que menciona, sobre o uso de energia elétrica 
alternativa. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N• 2.259/2001, do Deputado Pedro Pinduca, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, pela 
ação de governo de construção de usinas hidrelétricas. (- À Comissão de 
Meio Ambiente.) 

N° 2.260/2001, do Deputado Pedro Pinduca, pleiteando seja solicitado ao 
Secretário da Segurança Pública e ao Comandante-Geral da PMMG o 
aumento do efetivo de policiais militares no Município de Betim. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

W 2.261/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitados à Secretária da Justiça esclarecimentos sobre a contratação, pela 
Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor Infrator- SAREMI 
-, dos profissionais que menciona. (- À Mesa da Assembléia.) 

N• 2.262/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitado à Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que 
faça uma inspeção na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes, em vista das 
condições precárias de higiene e saúde constatadas por essa Comissão. (- Á 
Comissão de Saúde.) 

N° 2.263/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Delegado de Polícia e ao Promotor de Justiça da Comarca de 
Araxá providências com relação a agressões que teriam sido praticadas pela 
segurança do Clube Araxá contra o Sr. Pedro Pezzuti de Aguiar. 

N° 2.264/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de 
Belo Horizonte a interdição da carceragem da Divisão de Tóxicos e 
Entorpecentes. 

N° 2.265/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
encaminhada ao Governador do Estado e ao Procurador-Geral de Justiça do 
Estado cópia de requerimento aprovado por essa Comissão, em que se pede 
seja solicitada ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da 
Comarca de Belo Horizonte a interdição da carceragem da Divisão de 

~----------------~------------_J 
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Tóxicos e Entorpecentes. 

N• 2.266/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Secretário da Segurança Pública e ao Delegado de Policia do 
Município de Jequitinhonha a apuração de denúncia formulada pelo Sr. Max 
Sá Guimarães. 

N° 2.267/2001, da Comissão de Educação, solicitando seja encaminhado 
oficio ao Presidente da Cámara dos Deputados e aos Deputados Federais 
Walfrido dos Mares Guia e Ignácio Arruda, manifestando apoio ao Projeto de 
Lei n• 4.628/2001, que visa à manutenção e ao aperfeiçoamento do 
Programa Especial de Treinamento - PET -, voltado para as escolas de nível 
superior. 

N• 2.268/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando seja 
solicitada ao Secretário da Fazenda a inclusão dos caprinos no item 6 (2) do 
anexo referente às isenções do Regulamento do ICMS. 

Da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja solicitado ao Colégio 
de Líderes que o projeto de lei que trata da reforma administrativa do Estado 
não seja votado antes de ser encaminhado a esta Casa projeto de lei 
contendo a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado. (- A Mesa da 
Assembléia.) 

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja realizado fórum técnico 
sobre a efetividade da lei relativa à tortura. 

Da Comissão de Educação, solicitando seja formulada representação junto 
ao Ministério Público do Estado para questionar o Poder Executivo pelo não-
cumprimento do art. 212 da Constituição do Estado, que trata dos recursos a 
serem destinados à ciência e à tecnologia. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Rogério Correia, Elbe Brandão e outros e Djalma Diniz. 

Proposições Não Recebidas 
-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° .. ./2001 

Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária incidente sobre 
lâmpadas fluorescentes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- O art. 12 da Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 
"Art. 12- ..................... . 
§ 21 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até 
12% (doze por cento) nas operações internas com lâmpadas fluorescentes 



z 
õ 

~ 

1099 
destinadas ao uso residencial. 

§ 22 - Para fins de compensação da perda de receita tributária resultante 
do disposto no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a 
aumentar a carga tributária nas operações internas com armas e munições, 
devendo o aumento atingir percentuais de alíquota direta até o limite 
suficiente para recomposição da receita tributária do ICMS, na forma, no 
prazo e nas condições previstos em regulamento.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A redução para 12% da carga tributária do ICMS nas 

operações internas com lâmpadas fiuorescentes encontra amparo legal no 
art. 155, inciso VI, da Constituição da República, que permite a redução da 
alíquota interna até o limite da interestadual. A alíquota interestadual da 
Região Sudeste é de 12%, conforme fixado na Resolução n° 22, de 1989, do 
Senado Federal. Dai, a redução pretendida, nos termos do citado dispositivo 
constitucional, poderá ser adotada por meio de lei estadual, 
independentemente do Conselho Nacional de Política Fazendária- CONFAZ 
-, já que não ultrapassa o limite de balizamento das alíquotas internas e 
interestaduais. 

Por outro lado, o projeto de lei em tela, de natureza autorizativa, não 
encontra óbice no art. 14, inciso 11, da Lei Complementar n° 101, de 2000, a 
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o Estado poderá 
recompor a receita mediante alteração de alíquota, conforme indicação. 

Tendo em vista que a redução da carga tributária incidente sobre a 
lâmpada fluorescente refletirá no preço de um produto essencial, cuja 
utilização permite diminuir o consumo de energia elétrica nestes dias de 
ameaça de racionamento e de "a pagão", solicitamos o apoio de todos os 
Deputados à aprovação do presente projeto de lei. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Fábio Avelar. 

REQUERIMENTO 
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros, em que solicitam seja o 

Relatório Final da CPI do Fundo SOMMA examinado pelo Plenário. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Elbe 
Brandão.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

~------------------------------------~ 
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Educação e dos Deputados Wanderley Ávila (2), Marco Régis, Gil 
Pereira (2), Dimas Rodrigues e Bilac Pinto. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, povo que nos assiste pela TV Assembléia, senhoras e senhores 
que ocupam as galerias, gostaria de externar minha profunda tristeza pela 
situação que estamos vivendo nas rodovias federais. 

Tivemos oportunidade, junto a outros parlamentares desta Casa, de 
trabalhar continuamente na Comissão Especial das Multas. Durante 40 dias, 
eu e os Deputados Ambrósio Pinto, Alberto Bejani e Mauro Lobo tivemos a 
felicidade de prestar, naquele primeiro momento, um grande serviço à 
população de Minas. 

Várias denúncias que chegaram à Comissão Especial das Multas foram 
constatadas, e conseguimos reunir provas suficientes para propor uma ação 
civil pública contra o Consórcio Rodovida e o contrato celebrado com o 
DNER em Minas Gerais. 

Esse Consórcio Rodovida, para mim, poderia chamar-se Consórcio 
Rodolucro, uma vez que seu objetivo ficou muito claro. Infelizmente, o 
cidadão mineiro está sendo assaltado todos os dias nas estradas federais de 
Minas. 

Após concluirmos um trabalho de 40 dias, eu, como relator da Comissão, e 
o Presidente, Deputado Alberto Bejani, estivemos em Brasília para buscar da 
direção nacional as explicações que precisávamos para informar ao cidadão 
mineiro o que estava acontecendo no DNER. 

Fizemos contato, marcamos audiência com o Sr. Jaime Pacheco, Diretor-
Geral do DNER, em Brasília e, ao chegarmos, tivemos a infelicidade de saber 
que a empresa Consórcio Rodovida estava lá com 11 representantes para 
fazerem uma exposição técnica, que não passou de uma explicação tentando 
legitimar a ação do Consórcio Rodovida e do DNER. Parecia que o Consórcio 
Rodovida estava tomando conta do órgão em Brasília. 

No momento em que se iniciaram as explicações técnicas, tivemos a 
oportunidade de dizer ao Sr. Jaime Pacheco que os Deputados desta Casa 
não tinham ido a Brasília buscar nenhuma informação técnica sobre radar. O 
que queríamos eram esclarecimentos sobre o contrato celebrado em 
dezembro de 1999 entre a empresa do grupo que compõe o Consórcio 
Rodovida e o DNER. 

Além de discutirmos e questionarmos esse contrato, estávamos ali com o 
relatório final da Comissão Especial para entregar, em mãos, ao Diretor do 
órgão, constatando todas as irregularidades colocadas nesse relatório por 
mim, que aprovado, por unanimidade, por nossos pares nessa Comissão. 
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Infelizmente, o órgão máximo, o DNER, vem fazendo com o Consórcio 

Rodovida um verdadeiro conchavo. Ficou claro que no DNER tentavam, a 
todo o momento, legitimar uma ação que para mim não passa de um assalto 
ao bolso do contribuinte mineiro. 

Estamos falando isso com total tranqüilidade, com muita coerência e 
convicção, porque não podemos nos calar diante de tamanho descalabro, 
que são esses radares nas rodovias federais, da maneira que se encontram. 

O cidadão, ao comprar um veículo, já paga IPI, que é o imposto sobre a 
fabricação do veículo, o ICMS, o IPVA, as taxas de emplacamento e o seguro 
obrigatório, mas não tem retorno por parte do DNER no que diz respeito à 
recuperação da malha viária no nosso Estado, especialmente as rodovias 
federais. 

Companheiros do Norte do Estado queixaram-se das condições das 
rodovias; outros companheiros ocuparam esta tribuna para falar das rodovias 
no Sul do Estado, em especial a BR-381, a BR-040 e a BR-262, que se 
encontram cheias de buracos em determinados trechos. Aqui perguntamos: 
·o cidadão, pagando todos esses impostos, ainda tem que contar com os 
famosos radares, os quais não foram aferidos pelo IPEM, radares que, 
certamente, estão prejudicando, de forma incorreta e injusta, vários cidadãos 
mineiros, trazendo-lhes conseqüências serilssimas, como multas e 
computação de pontos em sua carteira, o que, certamente, leva-o a perder 
sua condição de motorista?". 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)- Quero cumprimentá-lo, Deputado 
Sargento Rodrigues, pelo tema do pronunciamento, que, com muita 
propriedade e autoridade, desenvolve hoje, a respeito desse roubo, desse 
absurdo que se faz contra o povo do Brasil, especialmente o de Minas 
Gerais, devido à existência desses radares. 

A Assembléia já constituiu uma Comissão Especial, que provou os 
absurdos que se cometem contra os cidadãos, como radares que não foram 
aferidos e totalmente camuflados em rodovias, com o intuito único e exclusivo 
de punir o motorista. Então, é necessário que haja continuação do trabalho 
encaminhado pela Comissão Especial, na qual V. Exa. e o Deputado Alberto 
Bejani sobressaíram, devido à seriedade com que encararam esse desafio. 

Hoje pela manhã, ao retornar de Montes Claros, na BR-040, entre Montes 
Claros e Sete Lagoas, vivi uma situação que vai virar rotina: numa curva, 
havia um radar móvel, e quem vinha de Montes Claros só tomava 
conhecimento depois que passava por ele. Passei na velocidade normal, mas 
parei o carro mais na frente, porque estava havendo uma confusão. Um 
cidadão, indignado com a localização, com a existência desse radar, parou 
seu carro, desceu e foi tirar satisfações, fundamentado no trabalho feito pela 
Comissão Especial desta Casa. As pessoas que ali estavam não lhe deram 
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explicação. 

Estou relatando esse fato a que assisti hoje. Ficou provado que os radares 
estão roubando o povo, mas continuam no mesmo local, cometendo as 
mesmas arbitrariedades contra os cidadãos. 

Quero dizer a V. Exa. que, se essa CPI, proposta, com mais de 70 
assinaturas, entre elas a minha, não puder analisar ou pesquisar o que está 
acontecendo com o DNER, que estude o que está acontecendo com o IPEM, 
em Minas Gerais, que tem a obrigação de aferir esses radares. 

Além de cumprimentá-lo pelo grande trabalho feito, coloco-me à inteira 
disposição, particularmente pelo meu partido, para integrar esse novo grupo, 
porque não podemos concordar com o roubo, com as arbitrariedades que 
estão sendo cometidas contra o povo mineiro. Parabéns pelo seu trabalho. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Muito obrigado, Deputado Carlos 
Pimenta. É bom deixar bem claro que os Deputados que assinaram o 
requerimento para a criação da CP! não são contra a instalação de qualquer 
tipo de radar. O DNER é o primeiro a dar o mau exemplo, descumprindo o 
Código de Trãnsito Brasileiro, ao permitir que o Consórcio Rodovida atue 
livremente nas rodovias, concedendo-lhe e transferindo-lhe o poder de 
policia, que, conforme entendimento de várias autoridades judiciárias, de 
vários juristas, não pode ser feito dessa maneira, porque o poder de fiscalizar 
é poder de policia, que não pode ser transferido da forma como o foi pelo 
DNER. 

Temos de nos levantar contra isso. Esta Casa não pode calar-se. Eu e o 
Deputado Alberto Bejani, que tivemos a oportunidade de ser indicados por 
nossas bancadas para pertencer a essa Comissão Especial, constatamos 
dezenas de irregularidades na aplicação dessas multas. Infelizmente, o 
Código de Trãnsito Brasileiro, que deveria ser respeitado pelo poder público-
no caso o DNER -, está sendo descumprido, o que é um mau exemplo. Além 
disso, estão sendo legitimadas as ações do Consórcio Rodovida, que para 
mim não é Consórcio Rodovida, mas consórcio rodolucro. Como recebe 
R$55,50 por cada multa, as cifras são astronômicas. Imaginem, então, o 
DNER, que, numa multa de R$480,00, fica com o restante. Enquanto 
estávamos reunidos, um Procurador daquele órgão revelou que o DNER não 
estava mais recebendo verbas do Ministério dos Transportes. Essa foi, então, 
uma forma de conseguir verbas, ou seja, assaltar o contribuinte do nosso 
País. 

Esta Casa não pode calar-se. Temos de ficar atentos não somente aqui, 
mas também nas rodovias de nossas cidades, como fez o Deputado Carlos 
Pimenta. Não podemos permitir que o DNER legitime tais medidas, com o 
pretexto de que são educativas. Isso é conversa para boi dormir, porque 
nenhum cidadão recebe nenhum tipo de orientação. Antes da instalação dos 
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radares, deveria ter sido feito um estudo técnico. Não somos contra a 
instalação dos radares, mas o objetivo deve ser educativo, e não lucrativo. 

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Nobre Deputado Sargento 
Rodrigues, cumprimento V. Exa. por ter se engajado nessa luta contra essa 
grande e grave injustiça cometida contra a sociedade brasileira, a qual eu já 
previa há quatro anos, quando o Código de Trânsito estava em sua fase final 
de gestação, em Brasília. As injustiças acontecem mais acentuadamente, 
neste momento, por meio do uso indiscriminado dos radares, da atuação 
ilegal e antipática dos operadores, pessoas que trabalham para empresas 
privadas. No meu entendimento, foi privatizado o poder de policia do Estado, 
o que não poderia ser feito. 

Temos outras frentes de atuação no combate a essas injustiças contra o 
cidadão. Uma delas é um projeto de minha autoria, para o qual peço o seu 
apoio, Deputado Sargento Rodrigues. O objetivo é impedir que os fiscais, os 
servidores que aplicam manualmente as multas, continuem multando 
indiscriminada e injustamente. Recebi algumas ponderações de autoridades 
militares, dizendo que estava equivocado, somente porque desejava proteger 
a população contra os desvarios de funcionários encarregados de aplicar as 
multas. Tenho a certeza de que V. Exa, com sua sobriedade, com o seu 
conhecimento da instituição, dar-nos-á uma grande contribuição para a 
aprovação desse projeto de minha autoria, que objetiva punir o funcionário, o 
fiscal que aplicar equivocadamente uma multa, que poderá cair na Junta 
Administrativa de Recurso de Infração - JARI - ou na justiça. Se tais medidas 
não forem colocadas em prática, nobre Deputado Sargento Rodrigues, estará 
aberta a porta para o prosseguimento dessa injustiça cometida contra a 
sociedade brasileira. Obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues (continuando) - Sr. Presidente, tivemos a 
oportunidade de colher 76 assinaturas entre os 77 Deputados, para a 
instalação da CPI. 

O Regimento Interno desta Casa é muito claro. O art. 112 diz o seguinte: "A 
Assembléia Legislativa, a requerimento de 1/3 de seus membros, constituirá 
comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato determinado, no 
prazo de até 120 dias, a qual terá poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste Regimento. 

§ 1• - Considera-se fato detenminado o acontecimento de relevante 
interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica 
e social do Estado, que demande investigação, elucidação e fiscalização e 
esteja devidamente caracterizado no requerimento que deu origem á 
comissão". 

Portanto, Sr. Presidente, o requerimento que foi apresentado ao Presidente 
desta Casa está legalmente embasado no que diz o Regimento Interno. E, 
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apesar de o Presidente Antônio Júlio não ter acatado o requerimento, o 
Deputado João Leite apresentou um requerimento questionando isso na 
Comissão de Constituição e Justiça. Espero a contribuição dos demais pares 
desta Casa para que avaliem com muito carinho esse requerimento da 
Comissão. Não podemos deixar que o cidadão mineiro seja, 
descaradamente, roubado e com total conivência do DNER. Muito obrigado. 

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

ocupado esta tribuna dezenas de vezes para fazer denúncias de ações 
equivocadas, criminosas ou de diferente natureza, que prejudicam o 
interesse do povo de Minas Gerais. Ora ações praticadas pelo Gover-nador 
Itamar Franco, ora ações praticadas pelo Vice-Governador, essa dupla 
dinãmica que está destruindo Minas Gerais e a sua economia. E agora, 
reforçados que estão pelo apoio de um bandido paulista, pelo apoio de 
Orestes Quércia, a dupla dinãmica transforma-se no "trio parada dura". 
Itamar, Newton e Orestes Quércia estão juntos para destruir o Brasil. 

Hoje, o assunto que me traz a esta tribuna é mais uma ação indevida, 
equivocada, criminosa do Vice-Governador Newton Cardoso. O Vice-
Governador, aproximadamente dez dias antes da convenção do PMDB, que 
se realizou neste Domingo, esteve em Teófilo Otôni, com o objetivo exclusivo 
de ganhar apoio dos delegados do médio Mucuri. Na convenção do PMDB, 
anunciou a ordem de inicio de uma estrada, o que seria, em princípio, uma 
boa notícia, a construção de uma estrada entre Novo Oriente de Minas e 
Pavão, no vale do Mucuri. 

Depois, o Vice-Governador enviou o Sr. Secretário Mauricio Guedes ao 
Município de Novo Oriente, juntamente com o Diretor Administrativo do 
DEOP, também candidato a Deputado, assim como o Sr. Maurício Guedes -, 
para anunciar e dar início oficialmente à estrada ligando Novo Oriente de 
Minas a Pavão, uma estrada de mais ou menos 30km. Ao fazer isso, o Vice-
Governador cometeu pelo menos quatro crimes, além do uso indevido da 
máquina pública para fazer proselitismo político e convencer delegados do 
médio Mucuri, delegados do PMDB, a apoiarem sua chapa e posições na 
convenção do PMDB. 

Quais foram os crimes do Vice-Governador Newton Cardoso? Em primeiro 
lugar, usa um contrato do DER-MG, chamado de "guarda.:Chuva", um 
contrato de manutenção e conservação de estradas, que todos nós, 
Deputados e Prefeitos, conhecemos, que só pode ser usado em operações 
tapa-buracos e na manutenção de estradas, e não na construção de 
estradas. Esse contrato, PJU 22.108/98, entre o DER-MG e a empresa 
CITRAN, tem o valor inicial de R$1.900.000,00, dos quais foram usados 
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R$700.000,00, restam, portanto, R$1.200.000,00 nesse contrato. Ele usa 
esse contrato de manutenção de estradas e dá início á construção de 1 km na 
Rodovia 409. Se todo o valor desse contrato pudesse ser usado na 
construção dessa estrada, ele conseguiria construir 3% da estrada, não mais 
do que isso, dado o valor desse contrato de manutenção com a empresa 
CITRAN. Portanto, é um gesto inconseqúente e de demagogia pura, porque a 
obra terá de ser paralisada, pois esse contrato "guarda-chuva" não pode ser 
usado para esse fim. 

Vejo meu caro Deputado Kemil Kumaira e, com prazer, concederei aparte a 
S. Exa., apenas vou tenminar rapidamente a exposição inicial que quero 
fazer. 

O primeiro crime do Vice-Governador foi o desvio de finalidade do contrato, 
porque usou um contrato de manutenção e conservação das estradas para a 
construção de estradas. O segundo crime: se ele usasse integralmente o 
valor desse contrato, não conseguiria construir essa estrada. O terceiro 
crime: com isso, está deixando de fazer a manutenção das estradas do 
distrito do DER-MG da região de Teófilo Otôni, estradas que estão em 
péssimas condições de uso, e o próprio Deputado Kemil Kumaira pode nos 
dar seu testemunho disso. Portanto, está desviando recursos de manutenção 
de estradas para fingir que está construindo uma nova estrada. O quarto 
crime: já existia um contrato anterior com outra empreiteira para a construção 
dessa estrada entre Novo Oriente de Minas e Pavão, a empreiteira Minas 
Sul. Não sei de quem é essa empreiteira, não tenho nada com isso, mas 
quero dizer que isso vem demonstrar, mais uma vez, a irresponsabilidade e a 
falta de compromisso com a ética e com a fonma de usar o dinheiro público 
do Governo de Minas. Se o Vice-Governador age dessa fonma, envolvendo o 
DER-MG, o Secretário de Obras e um Diretor administrativo do DEOP, ele o 
faz autorizado pelo Governador Itamar Franco. 

Ele, pelo menos, não foi desautorizado ao agir dessa forma. Portanto, o 
Governador Itamar Franco é, no mínimo, conivente com esse desatino, com 
essa irresponsabilidade, com os crimes cometidos pelo Vice-Governador 
Newton Cardoso. 

Não me surpreende que, por causa de atitudes como essa, de demagogia 
barata, esse desrespeito com o povo e com a opinião pública, que na 
primeira pesquisa recente publicada sobre a próxima sucessão o Vice 
Newton Cardoso apareça com o maior nível de rejeição entre os possíveis 
candidatos a Governador. E ainda há Deputados na Casa tentando contestar 
a pesquisa, publicada pelo jornal "Estado de Minas" no último domingo . 

Sr. Presidente, quero dizer, apenas para registro, que se trata de uma 
primeira pesquisa, mas espero que os mineiros acompanhem com atenção 
esse resultado. Depois de dois anos de covardia e de mentiras contra o 
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Governador Eduardo Azeredo, este aparece praticamente com 40% das 
intenções de voto dos mineiros. O Vice-Governador aparece bem atrás e com 
o maior índice de rejeição entre todos os possíveis candidatos. 

O Deputado Kemíl Kumaíra (em aparte)*- Ilustre Deputado Amilcar Martins, 
mais uma vez, quero parabenizar V. Exa. pela manifestação que traz a essa 
tribuna relacionada com esses atos de irresponsabilidade cometidos pelo 
atual Governo. Isso já virou uma praxe. O Governo, além de não governar, 
comete atos contrários à própria lei. Aliás, é o único Governo que tivemos em 
Minas Gerais até hoje em que o Governador eleito pelo povo delegou uma 
área importante de seu Governo, de transporte e de construção de rodovias, 
ao Vice-Governador. 

O Vice-Governador já foi Governador no passado e sofreu um processo de 
"impeachament" nesta Assembléia, quando era eu o seu Presidente. 
Exatamente a esse Vice-Governador que teve esse problema ligado a 
fraudes e a atos de corrupção é que o Governador Itamar Franco, numa 
prova da sua irresponsabilidade, na prova maior de que não está preocupado 
com o que acontece no Estado: Está tão-somente voltado para o seu único 
interesse, que é ser candidato à Presidência da República, que se esquece 
de que, para conseguir o seu intento, é necessário que resolva primeiro os 
problemas que afligem o povo de Minas Gerais. 

Com relação a essa estrada que V. Exa. traz hoje como assunto que 
vamos debater, é uma falta de responsabilidade que poderia até levar à 
criação de uma CPI. Por quê? Quando Itamar Franco era candidato a 
Governador de Minas, esteve na praça pública de Teófilo Otõni prometendo 
que iria asfaltar essa estrada que liga a cidade de Pavão à BR-116, que é a 
Rio-Bahia. No Governo anterior do eminente Governador Eduardo Azeredo, 
teve S. Exa. a ombridade de construir 50km de asfalto ligando Águas 
Formosa a Pavão, na maior obra que o vale do Mucuri já recebeu em toda 
sua história. 

Foram 50km de asfalto nessa mesma estrada. E teria de continuar até 
ligar-se à Rio-Bahia. 

Entrou este Governo com a promessa de levar adiante essa obra. Itamar 
Franco, em praça pública, prometeu que, no seu Governo, essa obra seria 
prioritária no plano rodoviário mineiro. E o que aconteceu? Novas promessas. 

O Vice-Governador assumiu a paternidade da obra, como se tivesse sido 
eleito Governador. Foi lá, para dar ordem de serviço a uma empreiteira que, 
na realidade, não podia aceitar essa incumbência, porque foi outra 
empreiteira que venceu a concorrência na época própria. Essa concorrência 
a que V. Exa. se refere é para a manutenção do trecho que está sendo 
citado, não para o asfaltamento. Tanto que o contrato é de R$1.200.000,00, 
quantia insignificante, que não daria para concluir a obra. 
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Esse é mais um estelionato eleitoral, um crime contra os interesses 

públicos, demonstração da falta de responsabilidade deste Governo que, 
hoje, infelizmente, está levando sofrimento a todas as categorias e os 
segmentos da sociedade mineira. Todos os dias, estamos aqui presenciando 
os reclamos de segmentos da sociedade. Hoje, são os nossos companheiros 
que trabalham no serviço público que reivindicam a derrubada de mais um 
veto do Governador, que demonstrou que é insensível às causas maiores do 
povo mineiro e, principalmente, dos funcionários públicos. 

Todos sabem que, na eleição passada, o Governador Itamar Franco 
recebeu quase a unanimidade dos votos dos funcionários públicos, que 
confiavam nele, pensando que resgataria a dignidade deles. E o que estamos 
assistindo é que se transformou no maior algoz, o verdadeiro algoz do 
funcionalismo público mineiro. Mas estamos aqui, diante dessa situação, 
como Deputados da Oposição, para derrubarmos esse veto, como 
derrubamos, há poucos dias, o veto que impedia que as faculdades e 
universidades mineiras pudessem receber os recursos que votamos em seu 
favor, cerca de 2% do orçamento do Estado. Essa é uma prova de que temos 
compromisso com o povo. 

Sentimos que Deputados da base do Governo, que defendem aqui o 
Governador Itamar Franco, que defendem o Vice-Governador Newton 
Cardoso, não enxergam o mal que cometem ao dar apoio a esse Governo, 
que tão mal tem governado o nosso Estado. 

O Deputado Amilcar Martins• -Vou terminar, Sr. Presidente, agradecendo a 
compreensão e a generosidade de V. Exa. por meu tempo estar esgotado. 

É um crime o uso desse contrato de manutenção. Aqui está a Deputada 
Maria José Haueisen, que também representa Teófilo Otôni nesta Casa. 
Denuncio aqui o Vice-Governador Newton Cardoso, que faz demagogia. Nem 
que quisesse utilizar esse contrato com essa construtora, conseguiria concluir 
a obra. Farei outra representação no Ministério Público, denunciando esse 
crime de mau uso do dinheiro público que o Vice-Governador está 
cometendo contra o povo de Minas Gerais. 

No lugar do "slogan" que o Governador escolheu, "Minas: aqui se constrói 
um pais", deveria usar: "Governo Itamar Franco: aqui se destrói um Estado". 
Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta . 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Wanderley 

Ávila, Srs. Deputados, imprensa, senhoras e senhores, coincidentemente o 
nosso pronunciamento hoje se refere à reforma administrativa que 
analisaremos a partir desta reunião. Estão na pauta dois projetos para a 
discussão, ambos na faixa constitucional: o projeto de lei do Governo do 



1108 
Estado que cria e transforma cargos do quadro de pessoal da educação 
e o projeto de reforma administrativa, sobre o qual teceremos alguns 
comentários. 

Por diversas vezes, esta Casa teve a oportunidade de discutir modificações 
profundas do quadro do funcionalismo do Estado, e, em poucas delas, 
tivemos, no Plenário, a participação importante e decisiva dos Sindicatos dos 
Funcionários Públicos de Minas Gerais. As discussões, portanto, 
transcorreram mais à luz do entendimento da base de Governo e dos 
partidos de oposição do que propriamente á luz do interesse dos funcionários 
do Estado, o que foi lamentável. Foram perdidas várias oportunidades para 
que a discussão se aprofundasse, e vejo, hoje, com satisfação a presença de 
representantes dos sindicatos da área da saúde e da educação e a de 
funcionários que prestam serviço em função pública, situação problemática 
do Estado. 

É importante que, durante toda a discussão, que deve demorar, no mínimo, 
30 dias, esgotemos o assunto e ouçamos todas as facções dos funcionários 
do Estado, para que esta Casa possa opinar da melhor maneira e na direção 
do interesse do nosso funcionalismo, já que os governos e Deputados 
passam, mas os funcionários ficam, construindo e garantindo a democracia, 
as leis e o processo administrativo. 

Neste momento, chamo a atenção para um projeto que interessa, 
principalmente, aos Deputados representantes da área mineira da SUDENE, 
do Norte de Minas e do Jequitinhonha: a criação do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e do Nordeste Mineiro - IDENE -, a partir da fusão 
da SUDENOR e da CODEVALE. Chamo a atenção dos funcionários desses 
dois órgãos que acompanham o desenrolar do projeto, a fim de que estejam 
mais presentes, para levar a discussão à luz de seu interesse, pois esses 
órgãos são fundamentais para a nossa região. É importante estarmos sempre 
presentes e ouvir os funcionários, já que qualquer erro ou vacilo irá, sem 
dúvida alguma, prejudicá-los. 

Chamo a atenção para o problema de centenas de funcionários que 
trabalham na função pública do nosso Estado. Essa situação é insustentável. 
É necessário que esta Casa tenha a responsabilidade cívica de ouvi-los e a 
coragem e a independência de modificar as leis, a fim de que essas pessoas 
se sintam cidadãos e participantes do processo de modificação do quadro do 
funcionalismo do Estado, para adquirirem os direitos elementares que, atê 
então, não possuem. Eles têm a única certeza de que um dia não 
pertencerão mais ao quadro do Estado e de que sairão com uma mão na 
frente e outra atrás, sem os direitos de qualquer funcionário, os quais foram 
garantidos pela Constituição do Estado. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Parabenizo V. Exa. por abordar 
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esse tema, principalmente quando recebemos a visita dos funcionários 
públicos da função pública. Como V. Exa. disse, há dois projetos apenas na 
pauta. Um diz respeito á transformação dos cargos no quadro do pessoal da 
educação, e o outro diz respeito á reorganização das Secretarias de Estado. 
Com esses dois projetos, teriamos uma mini-reforma administrativa. Não 
somos contra eles, mas desejamos aperfeiçoá-los. Infelizmente, faltam 
alguns projetos na pauta que dizem respeito aos planos de carreira. Nós, 
Deputados, no ano passado, por exigência do Governador, delegamos a 
efetivação dos planos de carreira do funcionalismo público por meio de leis 
delegadas, sem que passasse pela Assembléia Legislativa, mas nenhum 
plano de carreira foi criado. Sentimos falta dos planos de carreira, que 
deveriam estar constando na pauta para votação, mas, ;r·· 'zmente, o 
Governo não os remeteu à Assembléia Legislativa, como t;; ·,-: :rn não os 
aplicou. 

Outro projeto importante deveria constar na pauta, já que se discute a 
organização do quadro do pessoal da educação - que não é o plano de 
carreira - e a reorganização das secretarias: trata-se da reorganização geral 
do funcionalismo do Estado. Toma-se fundamental a discussão da questão 
da função pública no Plenário desta Casa. Já há a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 39, de que devíamos exigir a entrada na pauta em conjunto 
com esses dois projetos, por dizer respeito à organização do serviço público. 
De fato, isso vem se arrastando sem ser solucionado. O Govemo do Estado 
já havia se comprometido no ano passado e continua se comprometendo 
com a realização do concurso na área do magistério, com mais de 50 mil 
vagas. Isso seria um grande avanço. Esperamos a sua concretização. Desde 
o inicio do ano, tenho um requerimento já aprovado, em que solicito seja 
convidado o Secretário Murílio Hingel para vir falar sobre esse assunto. 
Reitero esse pedido, para que marque uma data para estar aqui. 
Infelizmente, o Governo tem protelado a solução dessas questões. Muito 
obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte. Deputado Rogério 
Correia, esta Casa tem de ter orientações importantes para cada setor. Quem 
tem a autoridade para poder vir às comissões para discutir a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 39, que se arrasta há tanto tempo, e a reforma que 
está ocorrendo em todos os setores são os representantes dos funcionários. 
Senão, faremos uma reforma à luz dos interesses. Não estamos pregando 
nenhuma ação contra o Govemo do Estado e nenhuma ação que possa partir 
das bancadas com assento nesta Casa. É importante termos a tranqüilidade 
para ouvir os funcionários e para inserir nas leis o que lhes interessa 
realmente. Daqui a uns dias, o Dr. Itamar estará se afastando do Govemo 
para candidatar-se a Presidente. 
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É necessário que deixemos diretrizes, caminhos sólidos, sérios, para 

que não cometamos injustiça. Estive, no final de semana, no Município de 
Matias Cardoso, no Norte de Minas, e ouvi a queixa de uma professora: 
"Deputado, sou professora há 13 anos. Quando ninguém queria lecionar na 
roça, eu estava lá. Agora, simplesmente, sou colocada de lado.". Centenas, 
talvez milhares de funcionários, encontram-se na mesma situação. Temos de 
ter sensibilidade, humildade, transparência e coragem para exigir a presença 
dos funcionários neste Plenário e nas comissões, para que apontem os 
caminhos que lhes interessam, a fim de que a situação não seja examinada 
apenas à luz dos interesses do Legislativo e Executivo. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, muito 
oportuna sua fala. Conheço bem a Proposta de Emenda à Constituição n• 39 
porque fui seu relator, e, como ela está hoje, é aceitável pelo Executivo assim 
como pelos detentores de função pública. Estou entre os que julgam que 
temos dois grandes problemas nessa área: um, ligado ao pessoal da 
educação, atingindo principalmente os professores que lecionaram há mais 
de 20 anos no Estado, e, hoje, não têm forma de se aposentar, nem pelo 
INSS, porque para ele não contribuíram, nem pelo Estado, que alega 
impossibilidade constitucional de resolver o problema. Não devemos misturar 
as coisas. Devemos deixar a Proposta de Emenda à Constituição n• 39 ser 
votada da forma como se encontra e discutir, em separado, a situação do 
pessoal da educação. Em ambos os casos, temos de fazer justiça. A 
Proposta de Emenda à Constituição n• 39 resolverá o problema da função 
pública, daqueles que entraram para o Estado antes de 1988. Temos de 
solucionar o problema dos professores que lecionam há tantos anos, sendo 
que o Estado deixou de fazer o concurso, devido aos contratados. É 
necessário resolver o problema. 

O Deputado Carlos Pimenta - É pena que nosso tempo terminou, Deputado 
Antõnio Carlos Andrada, pois gostaria imensamente de ouvi-lo. 

Queria falar sobre a crise energética, que tanto incomoda o povo brasileiro, 
mas deixarei o assunto para outra oportunidade. 

Digo, principalmente aos funcionários que aí estão, que contem conosco, 
pois analisaremos essa reforma, exigindo a inclusão, na ordem do dia, da 
Proposta de Emenda à Constituição n• 39. Vamos, com responsabilidade, 
transparência e humildade, analisar a reforma administrativa não à luz das 
Oposições nem da Situação, mas à luz do interesse do funcionário público 
estadual, que, verdadeiramente, é quem constrói este Estado. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

telespectadores da TV Assembléia, visitantes e funcionários públicos, 
estamos sentindo que esta Casa precisa amadurecer, aprovando projetos 
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Há muitos anos lutamos contra certas situações, uma delas, a meu ver, é 
esta que hoje está motivando grande parte dos pronunciamentos nesta Casa, 
relacionada com a Proposta de Emenda à Constttuição n• 39. Não é de hoje 
que estamos sentindo a injustiça praticada contra milhares de funcionários 
que dedicaram a vida ao trabalho público, sem garantia do ponto de vista 
trabalhista, buscando, muitas vezes, o pão de cada dia na insegurança. 

Não vejo autoridade moral em Deputados que apoiaram Governos 
anteriores, conviveram com os mesmos problemas, e não tiveram coragem 
de enfrentar o Governador da época, não tiveram independência para 
defender os interesses dos funcionários. 

Nesta Casa, como telespectador, e não como Deputado, vi diversas vezes, 
essas galerias se encherem de funcionários, e vi os Deputados servis, fiéis 
ao Governador, votarem sempre contra os funcionários. 

Para mim, soa como grosseira demagogia aqueles que há poucos anos 
tiveram grande oportunidade de resolver esse e outros problemas dos 
funcionários, e não resolveram, quererem, agora, culpar o Governador. 

Lembramos outra categoria de funcionários, os Defensores Públicos, que, 
nesta semana, comemoraram seu dia, mas, infelizmente, não tiveram muito o 
que comemorar. Os Defensores Públicos, que conheço muito bem, pois 
passei pela Secretaria da Justiça, embora prestem inestimáveis serviços, 
principalmente à boa administração da Justiça nas comarcas do interior do 
Estado, garantam o acesso à assistência judiciária gratuita aos pobres, ainda 
estão como categoria desprezada, de terceira classe, sem sua lei orgãnica, 
que é um compromisso do Governador Itamar Franco. Quando Presidente, 
foi Itamar quem sancionou a lei que criou a Defensoria Pública. Sinto que é 
obrigação do Governador enviar a esta Casa, o mais rápido possível, a lei 
orgãnica da Defensoria Pública, para garantir também a essa categoria 
segurança, melhor remuneração e condições de trabalho. 

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)*- Queria cumprimentar V. Exa. 
pelo pronunciamento. De fato, o Governo Itamar Franco tem compromisso 
com o serviço público, portanto com os servidores públicos, sem o que não 
se faz serviço público de qualidade. 

É verdade que os Defensores Públicos ainda estão a requerer e merecem 
sua lei orgãnica; tenho certeza de que o Governo irá enviá-la para esta Casa, 
mas, se a situação deles ainda não é confortável, é preciso que lembremos 
que, antes do Governo Itamar Franco, a situação era muito pior. 

No meu tempo na Secretaria de Administração, por determinação do 
Governador Itamar Franco, estendemos aos Defensores Públicos o reajuste 
de 120% que fora dado aos profissionais da área jurídica, e negado aos 
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Defensores. Isso, se não resolveu a situação por completo, pelo menos 
deu fôlego para que aguardassem novas soluções, que, com certeza, virão. 

Ainda farei uso da tribuna, não hoje, pela escassez do tempo, para falar 
sobre este assunto. 

Aproveito para cumprimentar o Governador Itamar Franco por mais essa 
inequívoca demonstração de compromisso com o serviço público e de 
sensibilidade social, dada ontem, quando anunciou o retorno do pagamento 
da gratificação dos "ss", retirado no Governo passado, do PSDB. Seis anos 
fiZeram com que os profissionais da área gerencial do Estado sofressem 
amargamente, fossem desvalorizados e desmotivados. Para usar o velho 
chavão, só fez demonstrar que o funcionário público é mesmo um forte, por 
resistir à passagem do PSDB pelo Governo do Estado. 

Aliás, o Governador Itamar Franco, durante telefonema muito generoso 
para mim, que estava advogando essa solução, anunciou esse pagamento e 
reiterou a sua disposição em valorizar o serviço público. A categoria está 
muito sensibilizada e vai fazer um ato de reconhecimento ao Governador. 
Tenho certeza de que haveremos de encontrar uma solução para a função 
pública. 

Aproveito para lembrar a disputa que o cartunista Ludi, do "Hoje em Dia", 
propôs para o novo símbolo do PSDB, já que o tucano, com esses apagões, 
não é adequado. Propõe dois animais: o morcego e a coruja, mais adaptados 
à escuridão sob a qual viveremos. E o novo nome do partido será "PSDBreu", 
porque, com certeza, convém e combina mais com a escuridão a que nos 
submete esse governo de verdadeira lesa-pátria, que está entregando o 
patrimônio público e desatendendo aos interesses nacionais. Obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite -Agradeço a inteligência do Deputado Sávio 
Souza Cruz, ajudando-nos no pronunciamento. 

Gostaria de dizer que, quanto à Proposta de Emenda á Constituição n• 39, 
esperamos vê-la aprovada, a favor de milhares de funcionários públicos, 
nesta Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, peemedebista, não tenho como não me 
referir à importãncia da convenção ocorrida em Belo Horizonte, no último 
domingo. Foi o acontecimento mais importante da política mineira e, talvez, 
da brasileira, nos últimos dias. Mobilizou, no interior do Estado, diretórios e 
delegados, numa participação efusiva, como há muito tempo não se via em 
nenhuma agremiação política, em nenhuma convenção partidária. 

A convenção do PMDB atingiu 853 diretórios em Minas Gerais. As duas 
chapas que concorreram para a formação do diretório regional introduziram 
uma discussão política que considerou a importãncia da definição da atuação 
de um partido da dimensão do PMDB no novo momento que o Brasil 
experimenta. 
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Em Minas Gerais, os compromissos dos executivos do PMDB, 

Prefeitos e o próprio Governo do Estado têm sido pela eficiência, 
contrastando com a gravidade do atual momento, em que há uma política 
irresponsável do Governo Federal, do governo neoliberal do Sr. Fernando 
Henrique Cardoso e seus asseclas, o qual transformou este País numa 
banca de vendilhões, vendendo-o para o capital estrangeiro, privatizando 
tudo aquilo de importante que o Brasil tem, vendendo a preço de banana e 
escondendo debaixo do tapete os graves problemas que este País 
experimenta. Esse Governo do PSDB contrasta com a seriedade com que se 
procura, hoje, resolver os problemas em Minas Gerais. 

Todos exigem o fim da política irresponsável de privatizações, dos 
atrelamentos - de conseqüências graves - com organismos financeiros 
internacionais, o que consterna e humilha o País e o povo brasileiro, com a 
crise energética. Todos exigem o fim da política de saúde do Governo 
Federal, uma política danosa para a grande maioria da população brasileira. 

Para que se dê um basta no sucateamento das instituições de pesquisa 
ligadas á saúde, das universidades federais e de seus hospitais, queremos 
respeito e atendimento, de fato, a toda a população brasileira. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Luiz 
Tadeu Leite, sou seu eterno admirador. Quero saber de V. Exa. qual é o 
PMDB que vale: o PMDB que hoje está como Ministro dos Transportes; o 
PMDB que é responsável por esse departamento de roubo, chamado de 
DNER, que está assaltando o bolso dos cidadãos com esses radares móveis, 
escondidos nas BRs de Minas Gerais; o PMDB da justiça, que está ao lado 
de Fernando Henrique; ou o PMDB de Minas? Qual deles prevalece? 

O PFL, de que faço parte, é Vice-Presidente da República. Vou terminar. 
Como sei que V. Exa. fará comentários, já falo antes. Discordo totalmente 
das atitudes da ala nacional do meu partido, que encobre uma CPI que 
deveria ter sido instalada. Esclareço que quem tem voto se chama Carlos 
Alberto Bejani, e não o PFL. Se o meu partido achar que não sirvo ~osso sair 
e ir para outro. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o 
Brasil, que está deixando os pais de família preocupados com o futuro dos 
filhos. Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sinceramente, Deputado Alberto Bejani, o 
seu pronunciamento completa o que estava dizendo, até porque o perfil de V. 
Exa., que conheço há vários anos, não é o de Antônio Carlos Magalhães. 
Não é o perfil de outros pefelístas ilustres, que, infelizmente, deslustram a 
política brasileira. O seu perfil é outro, portanto. V. Exa. deve ser de um PFL 
de poucos, porque a maioria do PFL também ajudou a levar o nosso País 
para o buraco, aprovando todas as revisões do Governo. Foi silente, foi 
conivente com tudo de ruim que praticou o Governo neoliberal. 
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O PMDB, a que pertenço, Deputado Alberto Bejani, é o que saiu 

fortalecido da convenção realizada no último domingo. É o PMDB da 
unidade. É o PMDB que tem um caminho para Minas Gerais. Não é um 
partido de santos, mas um partido de gente séria, constituído por diversos 
segmentos. O nosso PMDB não é o de Brasília, como V. Exa. referiu há 
pouco, porque aqui estão os peemedebistas e lá estão os "peemedebestas", 
que estão levando o Brasil para o buraco, ajudando o Governo Federal a 
levar adiante esse projeto maluco, como o é o projeto neoliberal do Sr. 
Fernando Henrique Cardoso. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite, quero 
parabenizá-lo, porque V. Exa., a cada dia que passa, rima as palavras com 
maior exatidão. Estou-lhe dando meus parabéns por esse seu novo mérito. 
Obrigado, Deputado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite -Obrigado, Deputado Alberto Bejani. 
Trago outro tema que nos interessa de perto. Nós, norte-mineiros, que 

sabemos da importância do rio São Francisco para a integração nacional, 
estamos vendo uma discussão caótica sobre o seu futuro, no que diz respeito 
à transposição de suas águas. As discussões, principalmente no Nordeste 
brasileiro, buscam fórmulas mágicas para aproveitar suas águas. Isso é muito 
bonito, mas se estão esquecendo de cuidar do rio, para que, quando ocorrer 
a transposição, exista água suficiente para atender a esse ambicioso projeto. 

Na semana passada, estive em ltacarambi, quase no extremo Norte de 
Minas, próximo do limite com a Bahia. Em frente ao rio, lamentávamos que a 
balsa, que transporta veículos de um lado ao outro, estava encalhada em um 
banco de areia. Portanto não podia fazer esse tipo de transporte. Ou seja, as 
águas do rio São Francisco, no extremo Norte de Minas, já chegaram a um 
ponto em que a balsa está encalhando. Estamos no mês de maio e não 
teremos chuva até setembro. Imaginemos como estará esse rio até 
setembro. É muito pouco para aquilo que queremos que seja feito de um 
grande e caudaloso rio da integridade nacional. O Governo Federal precisa 
resolver se ele quer fazer transposição. Se ele quer aproveitar bem as águas, 
precisa, a partir da nascente do rio São Francisco, cuidar dos seus afluentes, 
revitalizar esse rio, tirar a poluição ambiental, que é gravíssima em toda a sua 
extensão, para, aí sim, voltar a fluir a água caudalosa para servir para irrigar 
o Nordeste brasileiro, como é intenção do Governo Federal. 

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que somos fiéis aos principies 
democráticos, estamos querendo que esta Casa, assim como a Proposta de 
Emenda à Constituição n• 39, desencalhe esse grande problema que 
infelicita milhares de funcionários públicos em todo o Estado de Minas 
Gerais. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
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2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 
passa à 2" Parte da reunião, com a 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei n• 1.539/2001, que 

dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o 
exercicio de 2002, foi distribuído em avulso aos Deputados ontem, dia 
21/5/2001. A Presidência informa, ainda, que será contado a partir de hoje o 
prazo de 20 dias para apresentação de emendas ao projeto na Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

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

termos da Decisão Normativa da Presidência n• 9, os Requerimentos n•s 
2.263 a 2.266/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 2.267/2001, da 
Comissão de Educação, e 2.268/2001, da Comissão de Fiscalização 
Financeira. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão 

Especial para Emitir Parecer Sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 
55/2001, do Deputado Pastor George e outros, que altera o inciso 11 do art. 
233 da Constituição do Estado. Inclusão, nas escolas públicas de nível 
médio, do estudo do Código de Defesa do Consumidor. Pelo PMDB: efetivo -
Deputado José Braga; suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: 
efetivo - Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputado Amilcar 
Martins; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Bilac 
Pinto; pelo PL: efetivo - Deputado José Milton; suplente - Deputado Cabo 
Morais; pelo PPB: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto; suplente -
Deputado Pedro Pinduca. Designo à Área de Apoio às Comissões. 

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na 60" 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.227/2000, do Deputado Antônio 
Júlio, 1.33212000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 1.445/2001, do 
Deputado Luiz Menezes, 1.467/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, e 
1.471/2001, do Deputado Luiz Fernando Faria, e os Requerimentos n•s 
2.031/2001, do Deputado Fábio Avelar, 2.033/2001, do Deputado Ambrósio 



Pinto, 2.035/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, e 2.186/2001, do 
Deputado Chico Rafael (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando 
que o Projeto de Lei n• 1.332/2001 seja encaminhado à comissão seguinte a 
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Administração Pública 
perdeu prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento 
de conformidade com o inciso VIl do art. 232, c/c art. 140, do Regimento 
Interno. 

Requerimento da Deputada Elbe Brandão e outros, em que solicitam sejam 
revistas pelo Plenário as conclusões do relatório da CPI do Fundo SOMMA. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXVII do 
art. 232 do Regimento Interno. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Djalma Diniz, solicitando 

seja constituída Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a 
Estudos Sobre o Código de Trãnsito para Apurar o que se segue: 1 - Efetiva 
eficácia do Código na redução de mortes por acidentes nas estradas federais 
do Estado de Minas Gerais, levantando-se os respectivos números, ano a 
ano, de 1995 a 2000; 2 - volume de multas de trãnsito arrecadadas no 
Estado, em reais, ano a ano, de 1995 a 2000; 3 - aplicação dos recursos 
decorrentes das multas de trãnsito no mesmo período; 4 - implementação da 
educação para o trãnsito nas escolas de 1•, 2• e 3° graus (art. 76 do Código); 
5 - número de recursos apresentados contra multas aplicadas perante os 
órgãos administrativos do Estado, ano a ano, de 1995 a 2000, e número de 
recursos providos; 6 - critérios para definição da velocidade máxima admitida 
nas rodovias. Cronograma de afixação das placas respectivas (art 61 do 
Código de Trãnsito); 7 -a eventual aplicação de advertência por escrito antes 
da multa (art 256, I, do Código); 8 - instalação e funcionamento do curso de 
reciclagem para condutores (art. 268 do Código); 9 -critérios para instalação 
dos radares fixos e móveis - terceirização; 1 O - conservação e sinalização 
das vias; 11 - vigência da multa ao pedestre, prevista no art. 254 do Código; 
12 -atuação e postura dos agentes de trãnsito. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, peço verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
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O Sr. Presidente - Votaram apenas 1 O Deputados, que, somados aos 

11 em comissões, perfazem o total de 21 Deputados presentes, número 
insuficiente para votação e para a continuação dos trabalhos. A Presidência 
torna sem efeito a votação do requerimento. 

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

Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 23, ás 9 e ás 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária na 
mesma data, ás 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 2• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às nove horas do dia trinta de junho de dois mil, comparecem na Sala das 
Reuniões, sob a coordenação do Deputado Rogério Correia, os Deputados 
Márcio Kangussu e Geraldo Rezende, com a finalidade de se realizar debate 
público sobre o tema "A Segurança do Voto na Uma Eletrônica Brasileira". 
Registra-se a presença dos expositores Paulo César Bhering Camarão, 
Secretário de Informática do TSE; Elizabeth Rezende, Diretora-Geral do 
TRE-MG, e Evandro Luiz de Oliveira, Assessor de Assuntos de Segurança de 
Informática da Empresa de Informática e Informação de Belo Horizonte -
PRODABEL -; e dos debatedores Moacir Alvarenga Casagrande, assessor 
técnico da Bancada do PT; Amilcar Brunaso Filho, engenheiro especialista 
em segurança de dados e moderador do Fórum do Voto Eletrônico, e Márcio 
Coelho Teixeira, engenheiro especialista em "software" básico. O Deputado 
Rogério Correia, autor do requerimento que motivou a presente reunião e 
coordenador dos trabalhos, faz suas considerações iniciais e passa a 
conceder a palavra aos expositores e, a seguir, aos debatedores. Encerrada 
essa fase, a coordenação, após esclarecimentos, dá inicio à fase de debates 
e passa a palavra aos debatedores convidados, aos Deputados e aos 
participantes, seguindo-se amplo debate, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Encerrados os debates, o coordenador, Deputado Rogério 
Comeia, agradece aos expositores e debatedores, às demais autoridades e 
aos participantes pela presença, determina a lavratura da ata e encerra o 
debate público. 

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2000. 
Rogério Correia, Presidente. 

ATA DA 63" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às dez horas do dia dezessete de abril de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, 



lll8 
Agostinho Silveira, Dilzon Melo, Márcio Kangussu, Sávio Souza Cruz e 
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano 
Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta; 
informa. ainda, que houve distribuição de matérias a relatores, cabendo ao 
Deputado Agostinho Silveira o Projeto de Lei Complementar n' 37/2001 e os 
Projetos de Lei n's 1.467, 1.477 e 1.481/2001; ao Deputado Márcio 
Kangussu, os Projetos de Lei n's 1.471, 1.474, 1.478 e 1.485/2001 ao 
Deputado Dilzon Melo, os Projetos de Lei n's 1.468, 1.476, 1.480 e 
1.483/2001 ao Deputado Sávio Souza Cnuz, os Projetos de Lei n's 1.472, 
1.473 e 1.482/2001 - ao Deputado Ermano Batista, os Projetos de Lei n's 
1.470, 1.475, 1.479 e 1.484/2001; e ao Deputado Geraldo Rezende, o Projeto 
de Lei n' 1.469/2001. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão 
e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de 
Lei n's 991/2000 (relator: Deputado Geraldo Rezende); 1.319/2000 com a 
Emenda n' 1 (relator: Deputado Ermano Batista); e os pareceres que 
concluem pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade 
dos Projetos de Lei n's 1.349, 1.354 e 1.427 e 1.430/2001 (relator: Deputado 
Dilzon Melo). Em virtude de terem sido deferidos pela Presidência pedido de 
vista dos pareceres, tiveram sua discussão adiada os Projetos de Lei n's 
1.375/2001, que recebeu parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade na forma do Substitutivo n'1; 1.405/2001, que recebeu 
parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade com a Emenda n' 
1, e 1.421/2001, que recebeu o parecer pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade com as Emendas n's 1 a 3. Os Projetos de Lei n's 1.368 e 
1.387/2001 não foram apreciados em virtude de solicitação de prazo 
regimental pelos relatores. Passa-se à fase de discussão e votação de 
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n's 1.421/2001 (relator: Deputado Ermano 
Batista); 1.432 e 1.457/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira). Os 
Projetos de Lei n's 1.332, 1.440 e 1.445/2001 não foram apreciados em 
virtude de solicitação de prazo pelo relator. Passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados requerimentos, do Deputado Agostinho Silveira, em 
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que solicita seja realizada reunião desta Comissão com a finalidade de 
se colherem subsídios para a discussão do Projeto de Lei n• 1.439/2001, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado de Minas Gerais e que para a reunião sejam convidadas 
diversas autoridades; e do Deputado Ermano Batista, em que solicita se 
peçam informações à SEPLAN, a fim de subsidiar a discussão do Projeto de 
Lei n• 1.421/2001, do Governador do Estado, que cria o I TER - MG. Nos 
termos regimentais, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n•s 
1.349, 1.354, 1.427 e 1.430/2001 ao Plenário para inclusão dos pareceres em 
ordem do dia. 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, 24 de abril de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Agostinho Silveira -

Márcio Kangussu - Ermano Batista. 
ATA DA 57" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA 

PREVIDÉNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia dezessete de abril de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes, Benê 
Guedes e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz 
Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual ê dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. Registra-se a 
presença do Deputado João Batista de Oliveira. O Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir as Sras. 
Mary Léia Marques, Assessora Juridica da Promotoria de Justiça de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e do Idoso; Thereza de 
Lamare Franco Netto, Presidente do Conselho Estadual de Assistência 
Social; Elizabeth de Sá, Presidente do Conselho Municipal das Pessoas 
Portadoras de Deficiência de Belo Horizonte, e o Sr. Daniel Augusto dos 
Reis, Superintendente da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa 
Deficiente, os quais irão discutir o processo de integração social e a 
promoção do trabalho da pessoa deficiente. O Presidente convida os 
expositores a tomar assento à mesa e, em seguida, distribui os Projetos de 
Lei n•s 1.353 e 1.435/2001 ao Deputado Luiz Menezes; 1.394 e 1.426/2001 
ao Deputado João Leite; 1.396, 1.424 e 1.436/2001 ao Deputado Bené 
Guedes. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente 
submete a discussão e votação, em tumo único, os Projetos de Lei n•s 
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1.356/2001 (relator: Deputado Bené Guedes), com a Emenda n• 1: 1.408 
e 1.417/2001 (relator: Deputado João Leite); 1.41212001 (relator: Deputado 
Adelino de Carvalho), os quais são aprovados. Ato contínuo, submete a 
votação o Requerimento n• 2.100/2001, que é aprovado. Passa-se à 3• Fase 
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Com a palavra, o Deputado Bené Guedes procede à leitura de dois 
requerimentos do Deputado Rogério Correia: no primeiro, pede que seja 
realizada audiência pública desta Comissão para discutir sobre o futuro dos 
trabalhadores da Belgo-Mineira após a unificação e o controle pelo Grupo 
Arbed (Bélgica), Usinor (França) e Acerália (Espanha); no segundo, pleiteia 
que seja realizada audiência pública para debater o processo de falência da 
União de Borracha S.A. - UNISA -, com sede no Município de Contagem. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. O Presidente, autor do requerimento que deu origem a esta 
reunião, tece os comentários iniciais. Após a exposição dos convidados, 
passa-se à fase de debates, dos quais participam os Deputados e os Srs. 
José Carlos Dias, representante da Associação dos Deficientes Visuais de 
Belo Horizonte; Márcio José Ferreira, Coordenador de Apoio à Pessoa 
Portadora de Deficiência de Belo Horizonte; Marluce de Castro Kfuri Bicalho 
e Simone Elizabeth Rocha Ribeiro, representantes da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, e Zilmar Dias Figueiredo, Presidente da União Auxiliadora 
dos Cegos de Minas Gerais, conforme consta das notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Bené Guedes. 

ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DR. IVON BORGES 

MARTINS PARA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE 

Às dez horas do dia dezoito de abril de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Bilac Pinto, Jvair Nogueira e Aílton Vilela 
(substituindo este ao Deputado Amilcar Martins, por indicação da Liderança 
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Bilac Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado lvair Nogueira, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente registra a presença do 
Deputado Luiz Fernando e informa que a reunião se destina a proceder à 
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argüição pública do Dr. lvon Borges Martins, indicado para Presidente da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, e, se possível, apreciar o 
parecer do relator. O Deputado Bilac Pinto convida o Dr. lvon Borges Martins 
a tomar assento à mesa e lembra aos presentes que a argüição pública se 
faz necessária conforme o disposto no art. 62, XXIII, "d", da Constituição do 
Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda à Constituição n• 26. 
Após, o Presidente passa a palavra ao Dr. lvon Borges Martins, para suas 
considerações iniciais, e, em seguida, concede a palavra aos Deputados 
presentes e ao relator, Deputado lvair Nogueira, os quais procedem à 
argüição do indicado, conforme consta nas notas taquigráficas. Após, o 
Presidente agradece a presença do convidado e suspende a reunião por 5 
minutos, para os cumprimentos formais. São reabertos os trabalhos, com a 
presença dos Deputados Bilac Pinto, Amilcar Martins e lvair Nogueira. A 
Presidência registra a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e indaga 
ao relator se está em condições de emitir seu parecer. O Deputado lvair 
Nogueira apresenta seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da 
indicação do Dr. lvon Borges Martins para o cargo de Presidente da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. O Presidente suspende os trabalhos por 5 
minutos, para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a 
Presidência solicita ao Deputado Amilcar Martins que proceda à leitura desta 
ata, que é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de abril de 2001. 
Bilac Pinto, Presidente - Ailton Vilela - lvair Nogueira -Amilcar Martins. 

ATA DA 2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 49/2001 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de abril de dois mil e um, 

eomparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana e Antõnio 
Carlos Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também os Deputados Rêmolo Aloise, Rogério Correia e Sávio Souza Cruz. 
O Deputado Doutor Viana, no exercício da Presidência, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antõnio 
Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência justifica a ausência do Deputado Márcio Kangussu, Presidente 
da Comissão e autor do requerimento que motivou o convite, em virtude de 
estar visitando a Hidrelétrica de lrapé, no vale do Jequitinhonha. O 
Presidente informa que a reunião se destina a debater a Proposta de 
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Emenda à Constituição n° 49/2001. A seguir, o Presidente convida para 
tomar assento à mesa os seguintes convidados: Srs. José Benedito Miranda, 
Procurador-Geral da Fazenda do Estado; Francisco Barros, Sub-procurador 
da Fazenda do Estado; José Alfredo Borges, ex-Procurador-Geral da 
Fazenda do Estado; Glória de Oliveira Garios, Presidente da Associação dos 
Procuradores do Estado; Alberto Guimarães Andrade, Vice-Presidente da 
Associação dos Procuradores do Estado; Marco Túlio de Carvalho Rocha, 
Presidente da Associação Mineira dos Procuradores do Estado, e Patrícia de 
Oliveira Leite Leopoldino, Vice-Presidente da Associação Mineira dos 
Procuradores do Estado. A Presidência passa a palavra aos convidados na 
ordem acima mencionada. Participam dos debates todos os parlamentares e 
convidados presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Antes de 
finalizar os trabalhos, o Deputado Márcio Kangussu regressa da visita e 
apresenta, na oportunidade, o seu agradecimento pela a presença dos 
parlamentares e dos convidados, informa que a próxima reunião será 
convocada através de edital, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001. 
Márcio Kangussu, Presidente- Doutor Viana- Glycon Terra Pinto. 

ATA DA 8• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às quinze horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Doutor 
Viana, Ermano Batista e Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. 
Encontra-se presente, também, o Deputado Ivo José. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado 
Arlen Santiago, informa que a reunião se destina à apresentação do Plano de 
Obras do DNER para o exercício de 2001, à obtenção de esclarecimentos 
sobre a fiscalização do transporte de cargas perigosas, bem como á 
apreciação da matéria constante na pauta. Passa-se á 1 • Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas á 
apreciação do Plenário. Na oportunidade, ê redistribuído ao Deputado 
Rêmolo Aloise o Projeto de Lei n° 1.399/2001, do Deputado Dinis Pinheiro. 
Após discussão e votação, ê aprovado o parecer mediante o qual o relator 
conclui pela aprovação do referido projeto na forma apresentada. Passa-se à 
2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Colocado em votação, 
é aprovado o Requerimento n° 2.088/2001, da Comissão de Transporte, 
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Comunicação e Obras Públicas. Na oportunidade, o Deputado Ermano 
Batista tece considerações sobre os custos para apreciação de 
requerimentos pelas Comissões. Em seguida, são colocados em votação, 
cada um por sua vez, os Requerimentos n•s 2.095/2001, do Deputado Kemil 
Kumaira, e 2.085/2001, do Deputado Wanderley Ávila. Nesta fase, é 
aprovado requerimento de adiamento de votação dos referidos 
requerimentos. Passa-se à 3" Parte da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições da Comissão. Colocados em votação 
são aprovados requerimentos do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando seja 
encaminhado ao DNER pedido de envio a esta Comissão de cópia de todo o 
processo licitatório relativo ao trecho da estrada que liga São Sebastião do 
Paraíso a Jacui, bem como as medições e pagamentos jà efetuados até esta 
data; do Deputado Márcio Cunha, solicitando reunião desta Comissão para 
debater o inicio das obras de extensão da Av. Pedro 11; do Deputado Ivo 
José, solicitando seja realizada reunião desta Comissão para se discutir a 
importância estratégica e sócio-econõmica da pavimentação da Rodovia MG-
760, que liga o Município de Timóteo, no Vale do Açc, à Rodovia BR-262, na 
Zona da Mata, com a emenda do Deputado Rêmolo Aloise, que condiciona a 
realização da referida reunião ao levantamento dos custos. Em seguida, o 
Presidente registra a presença dos Srs. Álvaro Carvalho, Chefe de 
Operações do DNER, representando o Sr. José Élcio Monteze, Chefe do 6" 
Distrito do DNER, e Breno Montoni, Chefe de Gabinete da SETOP, 
representando o Sr. Marco Antônio Marques, Secretário de Estado de 
Transporte e Obras Públicas. Apõs as considerações iniciais do Presidente, 
Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que suscitou a realização da 
reunião, abre-se amplo debate entre os convidados. 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, 25 de abril de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana - Rêmolo Aloise. 
ATA DA 67" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, 
Doutor Viana, Arlen Santiago e Rêmolo Aloise, membros da supracitada 
Comissão. Presentes, também, os Deputados Durval Ângelo, Gil Pereira e 
Luiz Fernando. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Arlen 
Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento de sua autoria, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
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presentes. O Presidente informa que a reumao se destina a obter 
esclarecimentos sobre as atividades do DETEL nos municípios mineiros e 
apreciar a matéria constante na pauta. Em seguida, a Presidência dá ciência 
aos membros da Comissão do recebimento de oficios dos Srs. Raimundo 
Dantas dos Santos, Chefe de Gabinete do Ministro dos Transportes; Luiz 
Dório Victor de Carvalho, engenheiro civil do CREA; Fábio Pereira da Silva, 
Presidente da Associação Comunitária de Xonim de Cima; Maurico Guedes 
de Mello, Diretor-Geral do DER-MG, e Breno Montoni, Chefe de Gabinete do 
Secretário de Transportes e Obras Públicas. Passa-se à 1" Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. O Presidente redistribui o Projeto de Lei n• 
1.376/2001, do Deputado Agostinho Silveira, ao Deputado Doutor Viana. 
Após discussão e votação, é aprovado o parecer sobre o referido projeto, que 
conclui por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Em seguida, a Presidência registra a presença dos 
Srs. Alberto Luis Santoro Lima, Diretor--Geral do DETEL, e Filocarmo Ferreira 
Braga, Assessor de Planejamento da Rede Minas de Televisão. Após as 
considerações iniciais do Presidente, autor do requerimento que suscitou a 
realização da reunião, tem inicio debate entre os convidados. 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, 27 de abril de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente. 

ATA DA 56" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga, Marco 
Régis, Adelmo Carneiro Leão e Carlos Pimenta, membros da supracitada 
Comissão. Encontram-se presentes, também, os Deputados Doutor V~ana, 
Elbe Brandão, Luiz Menezes, Maria José Haueisen e Sebastião Navarro 
Vieira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Não havendo correspondência a ser lida, a Presidência designa o Deputado 
José Braga como relator do Projeto de Lei n• 1.393/2001, do Governador do 
Estado. A seguir, passa-se à discussão e votação de proposições da 
Comissão. O Deputado José Braga apresenta requerimento do Deputado 
Miguel Martini (com a Emenda n• 1 do Deputado Carlos Pimenta), em que 
solicita audiência pública para debater a situação dos matadouros em 
funcionamento no Estado, com os convidados que menciona; e do Deputado 
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Adelmo Carneiro Leão, em que solicita audiência pública conjunta da 
Comissão de Saúde com a Comissão de Defesa do Consumidor, para 
debater o uso de medicamentos que causam riscos à saúde e lesam os 
direitos do consumidor. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
estes requerimentos aprovados. O Deputado José Braga apresenta os 
seguintes requerimentos de autoria do Deputado Miguel Martini: em que 
solicita sejam convocados o Secretário de Estado da Saúde e o Diretor-Geral 
do Hospital Odete Valadares para que possam esclarecer as possíveis 
irregularidades no atendimento do Hospital referentes a procedimentos 
abortivos; em que solicita sejam convidados o Presidente e o ex-Supervisor 
da Área de Saúde do IPSEMG para esclarecerem a veracidade das 
denúncias de irregularidades na emissão de guias de pagamentos por 
serviços médicos e hospitalares prestados em Montes Claros, Nova Lima e 
outros e, ainda, a possível ligação entre essas denúncias e as demissões de 
aproximadamente 13 funcionários do Instituto. Fazem uso da palavra, para 
encaminhar a votação, os Deputados Carlos Pimenta, Josê Braga e Marco 
Régis. O Deputado José Braga apresenta requerimento solicitando a retirada 
de pauta dos três requerimentos do Deputado Miguel Martini. Submetido a 
votação, é este requerimento aprovado. A seguir, o Presidente, Deputado 
Marco Régis, informa que a reunião se destina a debater a Portaria n° 1.444, 
de 28/1212000, do Ministério da Saúde, que determina a participação de 
cirurgião-dentista no Programa Saúde da Família no Estado. Prosseguindo, 
passa a palavra aos Deputados Carlos Pimenta e Elbe Brandão, autores dos 
requerimentos que motivaram os convites. O Presidente convida a tomar 
assento à mesa os seguintes convidados: Drs. Sônia Dantas, Coordenadora 
de Saúde Bucal do Ministério da Saúde; Abmo dos Santos Baltazar, da 
Coordenadoria de Saúde Bucal de Minas Gerais; Maria de Lourdes Carvalho 
de Cabrera, Presidente da Associação Brasileira de Odontologia de Minas 
Gerais; Miriam Araújo Coelho Tibúrcio, Presidente do Conselho Municipal dos 
Secretários de Saúde - COSEMS; Amaldo Almeida Garrocho, Presidente do 
Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, e Amarilio de 
Vasconcelos Campos, Presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado 
de Minas Gerais. A Presidência registra a presença das seguintes 
autoridades: Srs. Herrnirio Gomes da Silva, Reitor da Universidade do Vale 
do Rio Doce; Márcio Delano Cruz, Diretor-Tesoureiro do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais; Antônio Tirone Dias, 
Prefeito Municipal de Olhos d'Água; Maria de Fátima Ribeiro Praes, 
Secretária Municipal de Olhos d'Água; Jamel Saltes Oliveira de Souza, 
Secretária Municipal de Saúde de Pirapetinga; Luiz Henrique Maia Santiago, 
odontólogo; Adilson Borges dos Santos, Secretário Adjunto de Saúde de 
Bocaiúva; Magno Unhares da Meta, Vice-Diretor da Faculdade de 
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Odontologia de Juiz de Fora; Fernando Alberto Duarte, Coordenador de 
Saúde Oral de Novo Cruzeiro; Jussara Melo, Delegada Regional Norte do 
CRO-MG e Profa. do Estágio de Odontologia em Saúde. da Família da 
UNIMONTES. Ato continuo, a Presidência passa a palavra a Ora. Sônia 
Dantas, que ilustra a sua palestra com projeção de transparências, e aos 
demais convidados, pela ordem anteriormente mencionada. Participam dos 
debates os parlamentares e expositores presentes e, ainda, os Drs. Jussara 
Melo, Delegada da CRO-MG em Montes Claros; Fernando Farineli, 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora; Lourival Toledo, 
Diretor de Saúde Bucal de Juiz de Fora; Luiz Henrique Maia Santiago, Ex-
Coordenador do Programa Bem-Te-Vi; Arthur Luiz Ribeiro Álvares, 
Superintendente Odontológico do IPSEMG, e Hennirio Gomes da Silva, 
Reitor da Universidade do Vale do Rio Doce, confonne consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinaria, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 2001. 
Marco Rêgis, Presidente - José Braga - Carlos Pimenta - Elaine 

Matozinhos. 
ATA DA 46° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e seis de abril de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair Nogueira, Anderson 
Adauto, João Pinto Ribeiro, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise 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 lvair Nogueira, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente infonna que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a obter esclarecimentos 
sobre o processo de licitação do tenninal rodoviário de Belo Horizonte. Ato 
continuo, infonna o recebimento de correspondência dos Srs. Murilio de 
Avelar Hingel, Secretário da Educação; Homero Ferreira Diniz, 
Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal; Ciriaco Serpa de 
Menezes, Superintendente Regional da CODEVASF; e das Sras. Mônica 
Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, e Carmem Lúcia Miranda Silveira, 
Coordenadora Geral de convênios da Fundação Nacional de Saúde. A 
seguir, justifica a ausência do Conselheiro José Ferraz da Silva, Presidente 
do Tribunal de Contas, do Sr. Maurício Guedes de Mello, Diretor-Geral do 
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DER-MG, e do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira. Procurador-Geral de 
Justiça, e registra a presença dos Srs. Alberto Vilas Boas de Sousa, 
Procurador de Justiça, e Eduardo Nepomuceno de Souza, Promotor de 
Justiça, representantes do Procurador-Geral de Justiça do Estado. O 
Presidente informa, ainda, o recebimento das seguintes proposições, bem 
como os relatores a que foram distribuídas: Projetos de Lei n•s 1.364 e 
1.399/2001 (relator: Deputado Luiz Fernando Faria) e 1.262/2000 (relator: 
Deputado Dilzon Melo). Passa-se a 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreeendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas a apreciação de Plenário. A seguir, é lido o parecer do relator, 
Deputado Mauro Lobo, sobre o Projeto de Resolução n• 1.465/2001, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma original e pela 
rejeição do Substitutivo n• 1 e da Emenda n• 1. Na fase de discussão, é 
concedida vista da proposição ao Deputado Rogério Correia. É também lido o 
parecer do relator, Deputado lvair Nogueira, sobre o Projeto de Resolução n• 
1.466/2001, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma 
original e pela rejeição das Emendas n•s 1 e 2. O Deputado Mauro Lobo abre 
vista da proposição aos membros da Comissão. Após discussão e votação, é 
aprovado o Projeto de Lei n• 1.360/2001 (relator: Deputado Rogério Correia), 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 1• turno, na forma do 
Substitutivo n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. É concedido prazo 
regimental ao Deputado Luiz Fernando Faria, relator do Projeto de Lei n• 
1.350/2001, em 1 • turno. Passa-se à 3• Fase da Ordem Dia, compreendendo 
a discussão e a votação de proposições da Comissão. São aprovados, cada 
um por sua vez, após discussão e votação, requerimentos do Deputado 
Anderson Adauto, em que solicita se peçam ao Prefeito Municipal de 
Alpinópolis, maiores esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos 
provenientes do Fundo SOMMA usados na canalização do córrego da 
Biquinha; do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja convidado o Sr. 
Délio Malheiros para participar da reunião sobre o processo de licitação do 
terminal rodoviário; e do Deputado Mauro Lobo, em que solicita sejam 
convidados os Secretários da Casa Civil e da Fazenda e o Diretor-Geral da 
Imprensa Oficial para prestarem, perante a Comissão, informações sobre a 
comunicação de repasses de recursos financeiros estaduais para os 
municípios às respectivas câmaras, a obrigatoriedade de pôr à disposição 
dos cidadãos dados referentes à execução orçamentária e sobre os serviços 
prestados pelo Governo do Estado por meio da Internet. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 2001. 



Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Rogério Correia - Rêmolo 
Aloise. 
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ATA DA 66° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às dez horas do dia quinze de maio de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Ermano Batista, Agostinho 
Silveira, Dilzon Melo, Márcio Kangussu, Sávio Souza Cruz e Sebastião 
Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião 
se destina a apreciar matéria constante na pauta e acusa o recebimento das 
proposições a seguir citadas para as quais desinou relatores: Projetos de Lei 
n•s 1.505, 1.512, 1.514 e 1.521/2001, Deputado Agostinho Silveira; 1.502, 
1.516 e 1.519/2001, Deputado Márcio Kangussu; 1.507, 1.513 e 1.518/2001, 
Deputado Dilzon Melo; 1.510, 1.511, 1.515 e 1.520/2001, Deputado Sávio 
Souza Cruz; 1.504, 1.506 e 1.509/2001, Deputado Ermano Batista, 1503, 
1508 e 1517/2001, Deputado Sebastião Costa. Passa-se à fase de discussão 
e votação de parecer sobre proposições sujeitas a apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela 
legalidade dos Projetos de Lei Complementar n•s 14/99 e 37/2001, este com 
as Emendas n•s 1 a 4 (relator: Deputado Agostinho Silveira); e Projetos de 
Lei n•s 1.491/2001 na forma do Substitutivo n• 1 (relator: Deputado Dilzon 
Melo); 601/99 com a Emenda n• 1 e 1.497/2001 na forma do Substitutivo n• 1 
(relator: Deputado Ermano Batista); 1.390/2001 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira). O Projeto de Lei n• 1.469/2001, teve sua discussão adiada 
atendendo a requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz. O Projeto de Lei 
n• 1.479/2001, que recebeu parecer mediante o qual o relator, Deputado 
Ermano Batista, concluiu por sua inconstitucionalidade, ilegalidade e 
antijuridicidade, teve sua discussão adiada em virtude de pedido de vista 
deferido pela Presidência. Os Projetos de Lei n•s 1.477 e 1.482/2001 não 
foram apreciados; o primeiro em razão de ter sido convertido em diligência 
por determinação da Presidência, e o segundo, por solicitação de prazo pelo 
relator. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que 
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei n•s 858/2000 (relator: Deputado Ermano Batista) e 
1.499/2001 (Deputado Dilzon Melo). Passa-se a fase de discussão e votação 
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de propos1çoes da Comissão. Submetido a votação, é rejeitado o 
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues no qual solicita a realização 
de uma audiência pública desta Comissão com a finalidade de se debater a 
situação funcional dos servidores ocupantes dos cargos de motorista da 
policia civil, radioperador e fotógrafo, todos da Secretaria da Segurança 
Pública. 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 maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto - Sávio Souza Cruz -

Márcio Kangussu - Ermano Batista - Dilzon Melo. 
ATA DA 58" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia quinze de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio Avelar 
e Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado José Milton, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio 
Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente 
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. 
Nesta fase, são votados e aprovados os seguintes requerimentos: da 
Deputada Elbe Brandão, solicitando seja realizada uma reunião para discutir, 
com convidados, os investimentos feitos pelo Estado em relação a energia 
solar; do Deputado Paulo Piau, solicitando a realização de um debate público 
com a Comissão de Polftica Agropecuária e Agroindustrial, sobre o tema 
"Equilibrio entre o Setor Produtivo e o Meio Ambiente". 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 maio de 2001. 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar - Miguel 

Martini. 
ATA DA 60" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, 
Sebastião Navarro Vieira, Cristiano Canêdo e Sargento Rodrigues, membros 
da supracitada comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Hely TarqOfnio, declara aberta a reunião e, em virtude da 
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aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e é dada por aprovada e 
é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A 
Presidência informa aos membros da Comissão presentes o recebimento das 
seguintes proposições, bem como os relatores a quem foram distribuídos: 
Projeto de Lei n° 1.449/2001 (Deputado Sebastião Navarro Vieira), Projeto de 
Lei Complementar n° 2/99 (Deputado Hely Tarqüínio), Projeto de Lei 
Complementar n° 34/2001 (Deputado Cabo Morais), todos no 1° turno. 
Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente informa que continua em discussão o parecer 
sobre o Projeto de Lei n• 1.431/2001, no 1° turno, que recebeu do relator, 
Deputado Cristiano Canêdo, parecer pela aprovação com a Emenda no 1. O 
Deputado Hely Tarqüínio passa a Presidência ao Deputado Sebastião 
Navarro Vieira para apresentar proposta de emenda ao parecer. Em seguida, 
o Presidente informa que se encontra sobre a mesa proposta de emenda de 
autoria do Deputado Fábio Avelar. Encerrada a fase de discussão e posto em 
votação o parecer, salvo propostas de emendas apresentadas, ele é 
aprovado. Em seguida, é posta em votação a proposta de emenda do 
Deputado Hely Tarqüínio, que é aprovada, sendo rejeitada a proposta de 
emenda do Deputado Fábio Avelar. O Deputado Cristiano Canêdo emite a 
nova redação do parecer, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 
1.431/2001 com as Emendas n°s 1 e 2. Os membros da Comissão 
concordam com a nova redação do parecer. Em seguida, usa a palavra o 
Deputado Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei n° 1.420/2001, que 
emite seu parecer pela aprovação da proposição na forma apresentada. 
Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado. Passa-se à 2• Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário da Assembléia. É posto em votação e aprovado, em 
turno único, o Requerimento n° 2.209/2001, de autoria da Comissão de 
Direitos Humanos. 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, 23 de maio de 2001. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago 

- lvair Nogueira - Miguel Martini. 
ATA DA 32° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Ás nove horas e trinta minutos do dia dezessete de maio de dois mil e um, 
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Durval Ângelo e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. 
Encontra-se presentes também os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião 
Costa, Chico Rafael e Elaine Matozinhos. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a 
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 debater, a seu pedido, a necessidade de se instituir a lei 
orgânica da Defensoria Pública do Estado e convida a compor a mesa os 
Srs. Galena Gomes Siqueira, representante da Procuradora-Geral da 
Defensoria Pública; Leopoldo Portela Júnior, Presidente da Associação dos 
Defensores Públicos - ADEP- ; e Eliana Cristina da Silva, Conselheira da 
OAB e representante do Presidente da OAB-Seção Minas Gerais. São 
aprovados requerimentos dos Deputados Edson Rezende em que solicita 
seja realizada audiência pública se para discutir a segurança do voto 
eletrõnico; seja realizado fórum técnico sobre a eficácia da Lei de tortura; seja 
solicitado ã Secretaria da Justiça esclarecimentos sobre as contratações, por 
parte da Saremi, de advogados para prestar assistência jurídica aos 
adolescentes; dos Deputados Edson Rezende, Marcelo Gonçalves, Durval 
Ângelo e Dalmo Ribeiro Silva em que pedem se solicite ao Colégio de 
Lideres desta Casa não seja votado nenhum projeto de reforma do Governo 
antes de o Governador enviar a esta Assembléia o Projeto de Lei Orgânica 
da Defensoria Pública. A seguir, o Presidente passa a palavra a cada 
membro da mesa para suas exposições e é aberta a fase de debate em que 
todos os presentes participam, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Marcelo Gonçalves -Luiz Tadeu Leite. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.030/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em análise visa 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Bairro do Rosário, 
com sede no Município de Sacramento. 

Publicada em 18/5/2000, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

Examinada a documentação anexa ao referido projeto, concluímos que ela 
se encontra em conformidade com o disposto na Lei n• 12.972, de 27/7/98, 
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, estabelecendo os 
requisitos necessários á sua efetivação. 

Assim sendo, não encontramos óbice que impeça a tramitação da matéria 
ora analisada. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.030/2000 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza 

Cruz - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.313/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Anderson Adauto, por meio do Projeto de Lei n• 1.313/2000, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação Humanitária 
Euripedes Barsanulfo, com sede no Município de Capetinga. 

Publicado em 7/12/2000, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 188, ele o art. 102, V, "a", do Regimento 
Interno. -

Fundamentação 
A entidade é pessoa jurídica, conforme comprova a documentação juntada 

ao processo e, de acordo com atestado de Juiz de Direito, funciona há mais 
de dois anos, contando com diretoria composta por pessoas idôneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Por preencher a Fundação os requisitos indispensáveis à declaração de 
utilidade pública, previstos pela Lei n• 12.972, de 27/7/98, somos pelo integral 
acolhimento do projeto que objetiva outorgar-lhe titulo declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.313/2000 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz - Dilzon Melo -

Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.331/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n• 
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1.331/2000 objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade de Amigos 
da Fundação Zoe-Botânica de Belo Horizonte, com sede nesse município. 

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 15/12/2000, vem o projeto a 
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto 
r.o art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 2717/98, para que uma 

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em 
sua diretoria pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Examinando a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
referida Fundação preenche os requisitos constantes nessa lei; toma-se, 
pois, habilitada ao título declaratório proposto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.331/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz - Dilzon Melo -

Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.403/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Bilac Pinto, visa declarar de 
utilidade pública a Associação Carmense de Assistência ao Excepcional -
ACAE -, com sede no Município de Carmo da Mata. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos 
termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação é um estabelecimento especializado na habilitação e 

reabilitação do excepcionais. Promovendo a sua educação e prestando-lhes 
assistência nas necessidades cotidianas, objetiva seu bem-estar e 
ajustamento social. 

Por sua luta a fim de melhorar as condições de vida dos excepcionais, a 
entidade merece ser declarada de utilidade pública. · 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.403/2001 

na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.503/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

1134 

De iniciativa do Deputado Adelino de Carvalho, o Projeto de Lei n• 1.503/01 
visa a declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de 
Canápolis, com sede nesse município. 

Publicado no dia 26/4/2001, vem o projeto a esta Comissão para ser 
examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis á declaração de utilidade pública, exigidos pela Lei n• 12.972, 
de 2717/98, que regula a matéria. 

Uma vez que as condições ali mencionadas foram inteiramente atendidas, 
conforme se pode constatar da análise dos autos do processo, não 
encontramos óbice de natureza jurídica, constitucional ou legal à tramitação 
do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.503/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Curz 

- Dilzon Melo - Márcio Kangussu -Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.504/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.504/2001, do Deputado Djalma Diniz, tem por escopo 
declarar de utilidade pública a Associação Mãe Admirável, com sede no 
Município de Caratinga. 

Publicada em 26/4/2001, foi a proposição encaminhada a este órgão 
colegiado para exame preliminar de seus aspectos jurídicos, constitucionais e 
legais, conforme preceitua o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto de lei sob comento está disciplinada 

pela Lei n• 12.972, de 27/7/98, cujo texto estabelece o seguinte: as entidades 
pleiteantes do titulo declaratório de utilidade pública devem apresentar prova 
de personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos e ter 
em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos 
cargos. 

Por atender aos requisitos dispostos em nosso ordenamento jurídico, não 
há óbice legal nem constitucional à tramitação do projeto nesta Casa. 
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Conclusão 

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.504 /2001 na forma proposta. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ennano Batista, relator - Sávio Souza Cruz 

- Márcio Kangussu - Dilzon Melo - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.505/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe visa 
a declarar de utilidade pública a Organização Brasileira contra a Violência, 
com sede no Município de Uberlãndia. 

Publicada em 26/4/2001, vem a matêria a esta Comissão para exame 
preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, confonne dispõe o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata o projeto de lei sob comento da declaração da utilidade pública da 

referida Organização, entidade de direito privado que provou ter 
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos e ter 
em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas 
funções, estando, assim, confonne detennina a Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
que dispõe sobre a matéria. 

Por não contrariar preceitos constitucionais nem legais, não encontramos 
óbice à tramitação da matéria nesta Casa Legislativa. 

No entanto, cumpre-nos apresentar emenda para completar o nome da 
entidade. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.505/2001 com a Emenda n° 1, redigida a 
seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada 

Reação - Organização Brasileira contra a Violência, com sede no Município 
de Uberlãndia.". 

Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza 

Cruz - Dilzon Melo - Ennano Batista - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.506/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe tem 

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Peçanha, com sede nesse município. 

Publicada em 26/4/2001, foi a matéria distribuída a esta Comissão, à qual 
compete, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, apreciar os 
aspectos jurídico, constitucional e legal da proposição. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe os 

autos do processo, a referida entidade possui personalidade jurídica própria, 
encontra-se em funcionamento hà mais de dois anos, os cargos de sua 
direção não são remunerados, e seus os diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1 o da Lei n° 
12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade 
pública. 

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1° da proposição 
para acrescentarmos a sigla pela qual a instituição é também conhecida. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.506/2001 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE de Peçanha, com sede nesse município.". 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Melo -

Márcio Kangussu - Sávio Souza Cruz -Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.507/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Pastor George, a proposição em epígrafe tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Prevenção 
ao Uso Indevido de Drogas - Projeto de Vida, com sede no Município de 
Contagem. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, o projeto de 
lei foi publicado no órgão de imprensa oficial e a seguir encaminhado a esta 
Comissão a fim de ser examinado preliminarmente quanto às questões 
jurídica, constitucional e legal. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, sociedade civil 
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em funcionamento em Minas Gerais pode ser declarada de utilidade 
pública estadual desde que sirva desinteressadamente à coletividade e 
comprove possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento hà mais de 
dois anos, serem os membros de sua direção pessoas de reconhecida 
idoneidade moral e não remunerados pelo exercício de suas funções. 

Examinada a documentação que se fez anexar à proposição, verifica-se o 
inteiro atendimento às mencionadas exigências legais. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.507/2001, tal como apresentado. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Agostinho Silveira -

Ermano Batista - Sávio Souza Cruz. · 
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.371/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a regulamentação de dispositivo da Constituição do Estado. 

Publicada em 23/2/2001, foi a matéria distribuída a esta Comissão para 
receber parecer quanto a juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em estudo regulamenta o disposto no art. 62, XXXVIII, da 

Constituição do Estado, introduzido pela Emenda à Constituição n• 46, de 
2000, o qual determina que compete privativamente à Assembléia !..eg;~lativa 
"autorizar referendo e convocar plebiscito nas questões de competência do 
Estado". O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que "o exercício da 
competência a que se refere o inciso XXXVIII dar-se-á nos termos da lei". 

Verifica-se, portanto, que o exercicio do referendo e do plebiscito nas 
questões de competência do Estado depende de regulamentação, objeto 
desta proposição. No entanto, a questão é complexa e demanda uma análise 
pormenorizada, a qual passaremos a expor. 

A Constituição da República, no seu art. 14, dispõe que a soberania 
popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, 
referendo e iniciativa popular. Veja-se, portanto, que o referendo e o 
plebiscito são expressões do exercício do sufrágio universal e instrumentos 
da soberania popular. São institutos da democracia participativa, semidireta. 
José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, 13" ed., 
Malheiros: São Paulo, 1997), citando Carlos S. Fayt. nos ensina que "o 
sufrágio é um direito público subjetivo de natureza política que tem o cidadão 
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de eleger, ser eleito e de participar da organização e da atividade do 
poder estatal. É um direito que decorre diretamente do princípio de que todo 
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente. ( .... ) Por ele também se exerce diretamente o poder em alguns 
casos: plebiscito e referendo". Adrian Sgarbi (O regime jurídico-constitucional 
do referendo popular brasileiro e sua especificação. Revista dos Tribunais -
Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, v. 7, n. 27, abril-jun. 
1999) observa que "o referendo, meio e modo de atuação popular na esfera 
político-decisória estatal por sufrágio deliberativo, tem figurado, nas 
democracias contemporâneas, como importante instrumento de viabilização 
de 'causas políticas' sobre questões sensíveis â comunidade". 

Há uma certa confusão doutrinária ao se diferenciar o referendo do 
plebiscito. A própria Lei Federal n• 9.709, de 1998, faz uma singela 
diferenciação. Diz a lei que o "plebiscito e o referendo são consultas 
formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada 
relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa". O 
plebiscito seria aquele convocado com anterioridade a ato legislativo ou 
administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe 
tenha sido submetido. O referendo, por sua vez, é aquele convocado com 
posteridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a 
respectiva ratificação ou rejeição. 

Ocorre, no entanto, que os institutos possuem funções distintas. Adrian 
Sgarbi (ob. cit.) define, atendidos os limites da Lei Federal n• 9. 709, de 1998, 
o "referendo popular brasileiro como instrumento de participação político-
decisória dos cidadãos, que tem por objetivo, com posteridade a ato 
legislativo ou administrativo, ratificá-los ou rejeitá-los. Consiste, portanto, 
numa decisão por sufrágio deliberativo, ao lado do sufrágio eletivo. Sendo 
que sua maior característica situa-se no próprio objeto do instituto, que deve 
versar sobre matéria normativa". No entanto, observa que '"outros sistemas 
aceitam o uso do referendo antes da feitura da norma (nominado "referendum 
ante legem'), de modo a se fazer mais presente o corpo eleitoral nas 
discussões de forte impacto social, o que nossa Constituição não afasta 
como possibilidade". O mesmo autor continua esclarecendo que "já o 
plebiscito brasileiro é instrumento de participação política pelo qual os 
eleitores decidem matérias em tese e alterações geopolíticas". Com efeito, a 
principal diferença entre os institutos situa-se no objeto - enquanto o 
referendo trata de proposições normativas, o plebiscito trata de matérias em 
tese e alterações geopolíticas. 

Vimos que, diferentemente do estabelecido na lei federal, o referendo pode 
ser realizado preventivamente ou após a emanação do ato. Ainda, pode 
haver a previsão do referendo ab-rogativo, que, de certa forma, como 
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observa Jair Eduardo Santana (Democracia e cidadania: o referendo 
como instrumento de participação política. Del Rey: Belo Horizonte, 1995), 
faz cessar a eficácia da norma ou do ato sobre o qual incide. 

Questão importante a ser analisada é a da iniciativa para provocar o 
referendo ou o plebiscito, dando ensejo à autorização do primeiro e 
convocação do segundo pela Casa Legislativa competente. A maior parte dos 
doutrinadores entende que têm esse poder de iniciativa o Chefe do 
Executivo, os membros do parlamento e os cidadãos. A Lei Federal n• 9. 709, 
de 1998, não faz essa previsão e até comete um equivoco, ao determinar 
que o referendo e o plebiscito serão "convocados" pelo Congresso Nacional. 
Na verdade, como leciona Adrian Sgarbi ( ob. cit ), o referendo, na 
Constituição da República, está restrito apenas à autorização do Congresso 
Nacional. Vale dizer, ao Legislativo cabe, tão-somente, aprovar, validar o que 
lhe foi solicitado, sendo que convocar é chamar, mandar reunir, inferindo-se 
que quem convoca age por ato de iniciativa que se pretende própria desde o 
inicio. O mesmo autor afirma que o real sentido da Carta Constitucional situa-
se no fato de que "o referendo não obrigatório pode ser realizado mediante 
solicitação dos agentes legitimados para tanto, em que pese ao fato de que, 
embora solicitado, possa o Congresso Nacional, mediante votação, indeferi-
lo". Entende-se referendo obrigatório como aquele que deve ser realizado 
não em razão de deliberação política, mas sim de determinação legal, como 
a decorrente da inteligência do art. 14, "caput", da Constituição da República; 
e facultativo, como o que pode ou não ser realizado, posto que depende de 
deliberação política competente para tanto. 

Por oportuno, cumpre consignar que a matéria não se encontra entre 
aquelas de iniciativa privativa da União, sendo o Estado competente para 
legislar sobre o assunto. De fato, a dúvida surge em tomo de a questão ser 
ou não matéria eleitoral, que é de competência privativa da União. 
Entendemos que não. Referendo e plebiscito são direitos políticos que 
podem ser adotados por todos os entes federativos da maneira como lhes 
convier. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na 
justificação do Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1991, que deu origem à Lei 
Federal n• 9.709, de 1998 (DCN, seção 11, fevereiro de 1991, pp. 435 a 440), 
afirma que "o melhor entendimento, dentro da nova organização federativa 
em que os Estados recebem maior autonomia e competência( .... ) deve ser 
aquele de que cada ente da Federação legislará em seu âmbito para regular 
o uso dos institutos referidos. Não poderá deixar de fazê-lo ou de prevê-los 
em seu sistema constitucional e legal. Constituem eles princípios 
fundamentais da nova ordem constitucional. As Constituições Estaduais, as 
Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal ou legislação específica 
em cada uma dessas unidades federadas devem regular a utilização do 
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Cumpre salientar que a competência para realizar o evento plebiscito ou 
referendo é da Justiça Eleitoral, a qual pertence à esfera federal. Assim 
sendo, a lei estadual não pode dispor sobre o procedimento a ser adotado. /} 

O Projeto de Lei n• 1.371/2001 apenas trata da iniciativa para provocar o :Z 
referendo e o plebiscito e fixa um número máximo de eventos por ano. Com o 
intuito de aprimorar o projeto, tendo em vista a sua relevância e as 
considerações expostas acima, apresentamos o Substitutivo n• 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.371/2001 na forma do Substttutivo n• 1, que 
apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Dispõe sobre o exercício do referendo e do plebiscito no Estado. 
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - O plebiscito, convocado pela Assembléia Legislativa, é consulta 

feita â população acerca de um fato ou evento específico, decisão política e 
programa de governo. 

§ 1 • - A convocação do plebiscito poderá ser provocada mediante proposta: 
I - do Governador; 
11 -de 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Assembléia Legislativa; 
111 - dos cidadãos, mediante requerimento subscrito por, no mínimo, vinte 

mil eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa 
legalmente constituída que se responsabilizará pela idoneidade das 
assinaturas. 

§ 2"- Considerar-se-á a proposta aprovada se obtiver 3/5 (três quintos) dos 
votos, nos termos regimentais. 

§ 3° - O plebiscito será realizado no prazo de noventa dias após sua 
convocação. 

Art. 2" - O referendo, autorizado pelo Poder Legislativo, consiste na 
consulta feita â população a respeito de um ato normativo ou administrativo. 

§ 1"- O referendo pode ser realizado previamente ou após a emanação do 
ato. 

§ 2•- Aplica-se ao referendo o disposto nos§§ 1°, 2• e 3" do art 1" desta 
lei. 

Art. 3" - Aprovado o ato convocatório do plebiscito ou autorizativo do 
referendo, será dada ciência à Justiça Eleitoral. 

Art. 4° - Considerar-se-á aprovado o referendo ou plebiscito que obtiver a 
maioria dos votos válidos. 

Art. s• - Admitir-se-á somente a ocorrência de um plebiscito ou referendo 
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por ano. 

Parágrafo único - Por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do 
colégio de líderes da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, admitir-se-á a 
ocorrência de mais um plebiscito ou referendo por ano, aprovado nos termos 
desta lei. 

Art. s• -O disposto nesta lei não se aplica ao plebiscito destinado á criação, 
incorporação, fusão e desmembramento de municípios. 

Art. 7° - Aplicam-se ao referendo e ao plebiscito, no que couberem, as 
normas relativas às eleições e a Lei Federal n• 9.709, de 18 de novembro de 
1998. 

Art. 8°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Errnano Batista, relator - Agostinho Silveira 

- Sávio Souza Cruz- Dilzon Melo- Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.425/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n• 1.425/2001 
estabelece normas especificas para o licenciamento de Estação Rádio-Base 
- ERB. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/3/2001, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. · 

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 1.425/2001 estabelece, no art. 1°, que a construção, a 

instalação, a localização e a operação de Estação Rádio-Base - ERB - de 
telecomunicações que opera na faixa de 1OOKHz a 300GHz, eom estrutura 
em torre e similar, obedecerão às determinações contidas na proposição e 
dependerão de prévio licenciamento ambiental junto ao Conselho Estadual 
de Política Ambiental - COPAM -, sem prejuízo de outras licenças exigiveis. 
Exclui dessa exigência as antenas transmissoras associadas às de rádio e 
televisão, radiocomunicadores de uso exclusivo das policias militar e civil, do 
corpo de bombeiros, da defesa civil, do controle de tráfego e de ambulâncias, 
radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de tráfego 
aéreo, bem como produtos comercializados como bens de consumo, tais 
como fornos de microondas e brinquedos de controle remoto. Os demais 



artigos do projeto - arts. 2° a 21 - são desdobramentos da medida 
preconizada no art. 1°. 
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Em síntese, duas são as providências previstas no projeto: a obediência a 
prescrições técnicas e o licenciamento ambiental do COPAM para a 
construção, a instalação, a localização e a operação de Estação Rádio-Base 
de telecomunicações com tais características. 

Em relação ao licenciamento ambiental, a Constituição Federal, no art. 225, 
§ 1 •, IV, diz o seguinte: 

"Art. 225- ................................................................................. . 
§ 1 • - Para assegurar a efetividade desse direito (isto ê, direito de todos ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado), incumbe ao poder público: 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;". 

A Constituição do Estado de Minas Gerais também contém dispositivo 
semelhante a esse, no art. 214, § 1°, IV, acrescentando que tais atividades 
dependerão de prévia anuência do órgão estadual de controle e política 
ambiental. 

A legislação de proteção do meio ambiente e controle da poluição insere-se 
no âmbito da legislação concorrente dos Estados, do Distrito Federal e da 
União, conforme determinado no art. 24, VI, da Constituição Federal. À União 
cabe estabelecer as normas gerais sobre a matéria; aos Estados incumbe 
suplementarem-nas para atender a suas peculiaridades. 

A Lei Federal n• 6.938, de 31/8/81, que veicula as normas gerais sobre o 
tema, prevê, no art. 10, o licenciamento de atividades e estabelecimentos 
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Tal licenciamento, em 
regra, faz-se em âmbito estadual, atuando o poder central apenas 
supletivamente. 

Com o advento da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente n• 
237, de 19/12/97, o licenciamento ambiental previsto na citada lei federal que 
dispõe sobre a política nacional de meio ambiente foi melhor definido, no 
tocante às competências dos entes federados para tanto. A bem da verdade, 
essa resolução dissipou as dúvidas existentes no trato da questão, 
resgatando o principio federativo, com a inclusão dos municípios para 
procederem, eles mesmos, em determinadas situações, ao licenciamento 
ambiental de atividades, obras e estabelecimentos. 

A divisão dessa competência entre Estados, União e municípios se pauta, 
em principio, pela amplitude do impacto ambiental. Se este for em âmbito 
nacional ou regional, atua o IBAMA. Se a atividade se desenvolve em mais 
de um município, atua o Estado. Se o impacto é apenas local, cabe ao 
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Dessa forma, o projeto susctta controvérsia, uma vez que o Estado poderia 
estar subtraindo do município a sua competência para promover o 
licenciamento ambiental de Estação Rádio-Base, já que, a nosso ver, o 
impacto sugere ser apenas de âmbito local. Ressalte-se, todavia, que a 
Deliberação Normativa COPAM n• 29, de 9/9/98, que estabelece normas 
complementares relativas ao licenciamento ambiental previsto nas 
legislações ordinárias e infralegais federal e estadual, determina como 
condição para os municípios exercerem suas competências nessa questão a 
exigência de que disponham de sistema de gestão ambiental. Trata-se, à 
evidência, de normas acauteladoras que permitam avaliar se o município está 
ou não estruturado para exercer suas atribuições em matéria ambiental, 
portanto, em defesa da vida como um todo, em clara harmonia com o 
principio da precaução, que informa o direito ambiental. 

Quanto aos arts. z• a 21 do projeto, desdobramentos da medida 
consignada no art. 1°, nossa avaliação jurídica é que eles contrariam diversos 
dispositivos da legislação em vigor e o principio da razoabilidade, além de 
serem descabidos. O ponto central da proposição diz respeito à exigência de 
licenciamento ambiental para esse tipo de empreendimento. Normas que têm 
um forte componente técnico devem ser estabelecidas em atos infralegais. E 
inadmissível, ante o principio da razoabilidade, que a lei estabeleça regras 
tais como, por exemplo, a adoção das recomendações técnicas publicadas 
pela Comissão Internacional para a Proteção contra Radiações não 
Ionizantes, o distanciamento mínimo a ser observado da base da torre da 
antena em relação á divisa de imóveis ocupados por hospital e residências, 
variando de 30m a 200m, a exigência de laudo radiométrico, conforme 
definido no anexo da proposição. Ora, a tecnologia muda constantemente, 
enquanto a lei pretende ser perene. Por isso, na sua elaboração, o legislador 
deve atuar no sentido de estabelecer regras permanentes, vale dizer, 
diretrizes e princípios para orientar a conduta da sociedade e a atuação 
estatal. É oportuno registrar que o licenciamento ambiental se faz com base 
em estudo técnico denominado ElA/RIMA. É nessa peça que se apura, caso 
a caso, o impacto do empreendimento no meio ambiente e se determinam as 
medidas mitigadoras a serem adotadas para os impactos ambientais 
negativos. Estabelecer, previamente, condições técnicas em lei para a 
elaboração desse estudo não é uma medida plausível. Assim sendo, estamos 
apresentando, na conclusão deste parecer, o Substitutivo n• 1, para 
contornar os problemas por nós apontados. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 



e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.425/2001 
Substitutivo n• 1, a seguir apresentado. 
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na forma do 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre o licenciamento de Estação Rádio-Base de 

telecomunicações. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - A construção, a instalação, a localização e a operação de Estação 

Rádio-Base - ERB - de telecomunicações que operam na faixa de 100 kHz 
(cem quilohertz) a 300 GHz (trezentos gigahertz) com estrutura em torre e 
similiar dependerão de prévio licenciamento ambiental do órgão de meio 
ambiente competente, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. 

Parágrafo único - Excluem-se da exigência estabelecida neste artigo as 
antenas transmissoras associadas a: 

I - antenas transmissoras de rádio e televisão; 
11 - rádiocomunicadores de uso exclusivo das policias militar e civil, do 

corpo de bombeiros, da defesa civil, do controle de tráfego e de ambulãncias; 
111 - radares militares e civis, com o objetivo de defesa ou controle de 

tráfego aéreo; 
IV - produtos comercializados como bens de consumo, tais como fomos de 

microondas e brinquedos de controle remoto. 
Art. 2° - As normas e recomendações técnicas para a construção, a 

instalação, a localização e a operação de Estação Rádio-Base - ERB - de 
telecomunicações de que trata esta lei serão estabelecidas pelo Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM -, ouvida a Secretaria de Estado da 
Saúde. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Márcio Kangussu -

Agostinho Silveira - Sávio Souza Cruz - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.461/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Pedro Pinduca, o projeto em epígrafe proíbe a 
utilização de ração que contenha produtos de origem animal e dá outras 
providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2001, foi a matéria distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e 
Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber 
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre-nos examinar a proposição nos seus aspectos de 
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n• 1.461/2001 tem por objetivo proibir a utilização de ração 

que contenha farinha, farelos ou quaisquer componentes de origem animal, 
na alimentação de bovinos, caprinos, suínos, ovinos e outros animais, criados 
no âmbito do Estado, cujos produtos e subprodutos sejam destinados ao 
consumo humano, com vistas â proteção do rebanho e do consumidor final 
contra a Síndrome da Vaca Louca. 

O projeto veicula, portanto, medida de vigilância sanitária animal, matéria 
sobre a qual o Estado membro detém competência constitucional para 
legislar, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal. Em relação á 
deflagração do processo legislativo, também não vislumbramos óbice. Com 
efeito, a matéria não está submetida às regras de iniciativa privativa previstas 
na Constituição do Estado. 

Não obstante, a proposição contraria o princípio da razoabilidade e a 
legislação infraconstitucional em vigor. 

A Instrução Normativa n• 6, de 1°/2/2001, do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, considerando, entre outros motivos, que a encefalopatia 
espongiforme bovina (síndrome da vaca louca) é uma doença de impacto 
negativo na produção, na produtividade e no comércio de animais, seus 
produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico, com potencial de 
riscos e danos à saúde das pessoas e animais, proibiu, em todo o território 
nacional, a produção, a importação e a comercializaçao de qualquer fonte de 
proteína e gordura de mamlferos destinada à alimentação de ruminantes, 
bem como seu uso para essa mesma finalidade, excetuando as proteínas 
lácteas e as farinhas de ossos calcinados. Portanto, a proibição alcança, de 
forma mais ampla, os ruminantes. Em se tratando dos demais animais, o art 
2• dessa instrução veda a importação de qualquer fonte de proteínas e 
gorduras de mamlferos destinada à sua alimentação, somente quando 
procedentes de países com registro da sindrome. 

Além disso, a Lei Estadual n• 13.451, de 10/1/2001, que dispõe sobre a 
prática de medidas sanitárias para a erradicação de doença animal e controle 
de qualidade dos produtos agropecuários, preceitua, no art 3°, que medidas 
dessa natureza serão desenvolvidas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, 
por meio de programas especificas, elaborados para cada tipo ou grupo de 
doenças, em consonância com as diretrizes e normas legais instituídas pelo 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e por organizações 
internacionais e de acordo com as prioridades estabelecidas por programas 
governamentais. Nesse sentido, o art. 5° desse diploma normativo prescreve 
que cabe ao IMA interditar o trânsito, o comércio e a utilização de animais, 
produtos, subprodutos e materiais que representem risco de propagação de 

~------------------------~----_J 
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Portanto, do ponto de vista da vigilância sanitária animal, a matéria de que 
trata o projeto já está devidamente disciplinada pela legislação em vigor. 
Cumpre-nos ainda observar que não é aconselhável que providências desse 
tipo - procedimento de medicina veterinária -, por suas características 
eminentemente técnicas, constem em lei. A atividade da administração 
pública submete-se, entre outros princípios, ao da razoabilidade, de acordo 
com o art. 13, "caput", da Constituição . Esse princípio tem em mira a 
adequação dos meios utilizados aos fins colimados. No caso do projeto em 
exame, verifica-se uma desconformidade entre a medida preconizada e o 
instrumento a ser utilizado. A adoção de tal proibição se mostra mais 
compatível com a legislação infralegal, tais como decretos, instruções 
normativas, deliberações, etc., que gozam de maior flexibilidade e não 
demandam processo muitas vezes complexo e demorado para a sua 
produção, como é o caso da lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projetp de Lei n• 1.461/2001. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sávio Souza Cruz -

Agostinho Silveira - Ermano Batista - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.469/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em apreço, de autoria do Deputado Chico Rafael, pretende 
alterar a legislação tributária para proporcionar a diminuição da alíquota do 
imposto incidente sobre o leite e seus derivados. 

Publicado em 5/4/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão, para 
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposta parlamentar objetiva a diminuição de 12% para 7% do Imposto 

sobre Operações Relativas ã Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-
ICMS - incidente sobre o leite e seus derivados. 

Segundo consta na fundamentação do projeto, a diminuição visa a impedir 
a migração para outros Estados das usinas de beneficiamento do leite 
estabelecidas em Minas Gerais. Essa transferência das empresas do 
segmento lácteo toma-se premente pelo fato de as outras unidades 
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federadas proporcionarem melhores condições aos empresários do setor 
no que tange à política de beneficios fiscais e de redução de carga tributária. 

O ICMS, por força do disposto no art. 155, 11, da Constituição Federal, é um 
imposto instituído pelo Estado; cabe a este, portanto, estabelecer as 
alíquotas incidentes sobre a circulação das mercadorias, em estrita 
consonância com os preceitos de ordem constitucional e a legislação 
complementar que rege a matéria. 

Poder-se-ia alegar, ante as disposições da recente Lei Complementar no 
101, de 4/5/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a inviabilidade 
de se instituir alíquota inferior do imposto para um determinado produto, sem 
que se considere a proposta na estimativa de receita da lei orçamentária ou 
mesmo o fato de não estar a medida acompanhada da correspondente 
proposta de compensação. 

No âmbito desta Comissão, entretanto, não é possível avaliar a matéria sob 
esse aspecto, diretamente relacionado com o mérito da proposição, a ser 
apreciado quando do seu trâmite pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Com efeito, essa Comissão técnica, mediante os dados de que dispõe 
acerca das projeções da arrecadação e dos elementos orçamentários, entre 
outros, poderá emitir uma opinião abalizada sobre as medidas preconizadas 
pela chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Inexiste, por outro lado, vedação constitucional ou legal para que se 
instaure o processo legislativo por meio de iniciativa parlamentar, cabendo a 
esta Casa apreciar o projeto, em face do disposto no art. 61, 111, da 
Constituição mineira. 

Entendemos, por oportuno, a apresentação do Substitutivo no 1, com o 
propósito de transformar uma proposta meramente autorizativa, que não 
encontra amparo na seara constitucional, em norma cogente, que venha a 
fixar, de maneira definitiva, em 7% o imposto incidente sobre o leite e seus 
derivados. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.469/2001 na forma do Substitutivo n° 
1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Reduz a alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicaçao - ICMS - incidente sobre o leite e seus 
derivados 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

~------------------------------------J 
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Art. 1° - É de 7% (sete por cento) a alíquota do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - incidente sobre as operações com leite e seus derivados. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contràrio. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Agostinho Silveira - Ermano 

Batista - Dilzon Melo - Sávio Souza Cruz - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.470/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em análise institui 
o Certificado e Selo Cidadão no âmbito do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 5/4/2001, foi a matéria distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da 
Ação Social. Nos termos do art. 102, 111, c/c o art. 188, do Regimento Interno, 
vem o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela institui o Certificado-Cidadão e o Selo-Cidadão, a 

serem concedidos às pessoas jurídicas ou físicas que contribuírem com os 
Fundos Municipais ou Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
conforme o art. 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se o 
beneficiado for um Conselho Municipal, o projeto determina que este deverá 
enviar documento comprobatório da doação ao Conselho Estadual. O 
Certificado e o Selo, com validade correspondente ao exercício da doação, 
poderão ser utilizados em produtos ou serviços e serão conferidos no Grau 
Prata, para as contribuições inferiores a 1% de sua arrecadação, e no Grau 
Ouro, para as iguais ou superiores a essa porcentagem. O Certificado criado 
será concedido conjuntamente pelo Governador e pelo Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

A Constituição da República estabelece a proteção à infância e à juventude 
como competência concorrente (art. 24, XV), cabendo à União a elaboração 
de normas gerais e aos Estados a suplementação das normas em seus 
aspectos específicos. Determina ainda como dever da família, da sociedade 
e do Estado dar prioridade ao cumprimento dos direitos fundamentais da 
criança e do adolescente. No mesmo sentido dispõe o art. 222 da 
Constituição do Estado. 

Como norma geral, a União editou o Estatuto da Criança e do Adolescente 
-Lei no 8.069, de 13/7/90 -,que, em seu art. 86, estabelece que a politica de 
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atendimento dos direitos da criança e do adolescente se fará por meio de 
um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Com o intuito de 
estimular a participação da comunidade, o art. 260 autoriza a dedução na 
declaração do imposto sobre a renda do total de doações feitas aos Fundos 
dos Direitos da Criança e do Adolescentes, nacional, estadual ou municipal, 
devidamente comprovadas. 

A matéria não é de competência privativa. como dispõe o art. 66 da 
Constituição mineira, o que torna lícita ao parlamentar a deflagração do 
processo legislativo instituindo instrumentos para incentivar a contribuição da 
comunidade para a efetivação dos propósitos previstos na Carta Magna. 

Visando a seu aprimoramento técnico-jurídico, recomendamos algumas 
alterações na proposição em análise. Inicialmente, em face da plena 
autonomia conferida aos municípios pela Constituição da República, o Estado 
não deve impor-lhes uma determinação legal, ainda que se trate de um 
benefício. Cabe ao município avaliar, segundo sua especificidade e 
necessidade, a possibilidade de também instituir mecanismo semelhante e 
suplementar a legislação vigente, conforme determina o inciso 11 do art. 30 da 
Constituição da República. Assim, a norma estadual deve-se restringir ás 
doações ao Fundo da Infância e da Adolescência. 

Outro ponto a ser alterado refere-se á arrecadação de que trata o art. 2°. 
destinada a classificar o Selo nos Graus Prata e Ouro. Deve ser explicitado 
que o percentual se refere á arrecadação do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS -. de que o Estado possui o prévio conhecimento. Com 
relação á pessoa física, a dificuldade de se estabelecer um parâmetro 
monetário para a distinção proposta e a possibilidade de distorção entre as 
avaliações do Selo indicam ser mais adequado que este fique restrito à 
pessoa jurídica e que a pessoa física seja agraciada somente com o 
Certificado. 

Em face dessas e de outras alterações, apresentamos ao final deste 
parecer o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.470 na forma do Substttutivo n° 1, que 
apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Institui o Certificado-Cidadão e o Selo-Cidadão no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: · 
Art. 1° - Fica instituído o Certificado-Cidadão, a ser concedido às pessoas 

jurídicas ou físicas que contribuírem com o Fundo para a Infância e a 



Adolescência - FIA- conforme o disposto no art. 260 da Lei n° 8.069, de 
13 de julho de 1990, que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Art. 2° - A pessoa jurídica contemplada com o Certificado-Cidadão receberá 
o Selo-Cidadão, que poderá ser utilizado na divulgação de seus produtos e 
serviços. 

Parágrafo único - O prazo de validade do Certificado e do Selo coincidirá 
com o exercício fiscal subseqüente àquele em que for feita a doação. 

Art. 3° - Constarão no Certificado-Cidadão, além dos dados característicos 
do diploma, a identificação do agraciado, bem como o número e a data desta 
lei. 

Art. 4° - A pessoa física ou jurídica agraciada receberá o Certificado-
Cidadão das mãos do Governador do Estado ou de seu representante, na 
presença do Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Art. 5° - O Selo-Cidadão será concedido no Grau Prata e no Grau Ouro, 
conforme o valor doado: 

I -Grau Prata para a pessoa jurídica que contribuir com valor inferior a 1% 
(um por cento) de sua arrecadação do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação- ICMS-; 

11 - Grau Ouro para a pessoa jurídica que contribuir com valor igual ou 
superior a 1% (um por cento) de sua arrecadação do ICMS. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator- Agostinho Silveira 

- Márcio Kangussu - Dilzon Melo - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.480/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em análise assegura 
à Secretaria de Estado da Segurança Pública a utilização de veículos não 
identificados. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 6/4/2001, foi a matéria distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiçe .,.. t:>íreitos Humanos e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos :t ,. ·• do art. 102, 111, ele o art. 
188 do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber 
parecer quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
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O projeto de lei em análise autoriza a Secretaria de Estado da 

Segurança Pública a utilizar os veículos apreendidos ou removidos a 
qualquer titulo não identificados ou reclamados por seus proprietários, após a 
baixa de toda sua documentação. Para isso, determina que a Secretaria 
divulgue informações sobre os veículos apreendidos, por meio do diário 
oficial e de sistemas informatizados de comunicação de dados, em até 
noventa dias. a contar da data da apreensão. Os proprietários dos veículos 
passíveis de identificação serão notificados por registro postal, e, somente 
depois de um ano da primeira divulgação, os veículos ficarão à disposição do 
Estado. O mesmo destino terão os veículos que não forem identificados, 
devido à adulteração de seus dados, transcorridos 90 dias de sua apreensão. 
Ainda de acordo com o projeto, a Secretaria da Segurança Pública pode 
firmar convênios com entidades e prefeituras, cedendo a utilização dos 
referidos veículos e repassando as despesas de sua remoção e guarda: 

Com relação à iniciativa, a Constituição do Estado permite ao parlamentar 
a deflagração do processo legislativo porque a matéria não está arrolada pelo 
art. 66 como de iniciativa privativa de qualquer órgão ou Poder. 

A Lei n• 9.503, de 23/9/97, que instituiu o Código de Trãnsito Brasileiro, 
determina que os veículos apreendidos ou removidos a qualquer titulo não 
reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de 90 dias, serão levados 
a hasta pública, deduzindo-se do valor arrecadado o montante da divida 
relativa a multas, tributos e encargos legais, e o restante, se houver, 
depositado na conta do ex-proprietário. 

Em Minas Gerais, a Lei n• 5.874, de 11/5/72, dispõe sobre o recolhimento 
de veículos a depósito, sua venda em leilão judicial e dá outras providências. 
Nos casos de remoção, retenção ou apreensão, a autoridade tem 1 O dias 
para notificar o proprietário e, sendo impossível sua identificação, deve ser 
publicado ed~al no órgão oficial do Estado no prazo de 30 dias. Se o 
proprietário não atender ao chamado, ocorre a venda judicial, conforme a 
determinação do Código de Trãnsito. A divulgação de informações sobre os 
veículos apreendidos está prevista na Lei n• 13.685, de 2417/2000. 

Ressalta-se que, quando o Estado apreende ou remove um veículo, passa 
a ser o depos~rio daquele bem. O depós~o. regulamentado pelos arts. 1.265 
a 1.287 do Código Civil, é definido por Clóvis Beviláqua como o "contrato pelo 
qual o deposftário recebe um objeto móvel alheio, com a obrigação de 
guardá-lo e restftuí-lo em seguida" (in: MACHADO, Netõnio B., Revista dos 
Tribunais, v 744, out./97, p 85-93). Sempre realizado no interesse de quem 
deposita a coisa, gera as obrigações de guardar, conservar e proteger a 
integridade do bem. Portanto, tem como finalidade básica a custódia da coisa 
e, mesmo quando resulta do mandamento legal, sua natureza impõe como 
predominante o interesse do depositante. 
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No momento em que o depositário inverte o titulo da posse que lhe foi 

legitimamente conferida para guarda da coisa, a posse ou detenção perdem 
esse caráter de legitimidade, configurando o ilicito previsto no art. 168 do 
Código Penal como apropriação indébita. Romeu de Almeida Salles Júnior 
aponta como elementos básicos da apropriação indébita: a posse ou 
detenção anterior ou precedente; a coisa alheia móvel como objeto material; 
a apropriação da coisa pelo depositário; e o elemento subjetivo, o dolo, que 
demonstra a intenção de apropriar-se da coisa com "animus domini" 
(SALLES JR., Romeu de Almeida, Apropriação Indébita e Estelionato, Bauru, 
SP: Jalou, 1986). 

Assim, ao apropriar-se do veiculo apreendido ou removido, a qualquer titulo 
não identificado ou reclamado, o Estado toma precária sua posse, e suas 
ações para tornar-se o proprietário do bem caracterizam a situação de 
depositário infiel. O que não ocorre com o leilão em hasta pública, cujo 
objetivo é evitar que o Estado perdure como responsável pelo bem ao longo 
do tempo, em decorrência da inércia do proprietário, assim como ressarcir a 
administração pública das despesas e multas a que faz jus. 

O Direito Administrativo aponta como possibilidades de restrição do Estado 
na propriedade privada a desapropriação e a requisição de bens móveis e 
fungíveis. O primeiro instituto, a desapropriação, implica a aquisição 
permanente pelo poder público de um bem, móvel ou imóvel, mediante 
indenização justa e previamente paga em dinheiro, diante de necessidade ou 
utilidade pública ou interesse social. 

A requisição implica a transferência compulsória do bem particular para o 
poder público, de forma temporária, também mediante indenização, para 
atender a interesse público. A Profa. Maria Sylvia Zanella di Prietro esclarece 
que esse procedimento é unilateral e auto-executório, independendo da 
aquiescência do proprietário e da prévia intervenção do Poder Judiciário; 
entretanto, só se justifica em caso de perigo público iminente (DI PRIETRO, 
Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, SP: Atlas, 2000, p 128-129). 

Portanto, a ação pretendida pelo projeto em análise também não se 
enquadra nos institutos do Direito Administrativo. 

Ademais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade indicam 
que a administração pública deve, além de submeter-se aos limites da 
legalidade, buscar um equilibrio entre suas ações e o resultado legitimamente 
desejado. Embora seja louvável a finalidade da proposição de disponibilizar 
veículos para o cumprimento da atividade pública, os meios de que se utiliza 
não são adequados ao relacionamento entre o Estado e os cidadãos. 
ultrapassando os limites da discricionariedade que a lei confere ao 
administrador público. 

Assim, a proposição em apreço não encontra abrigo no mundo jurídico, 
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principalmente no que diz respeito à proteção aos direitos fundamentais 
previstos na Constituição da República, entre os quais se inclui o de 
propriedade e à segurança jurídica dos cidadãos. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.480/2001. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Sàvio Souza Cruz -

Márcio Kangussu - Ermano Batista - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.509/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a manutenção de estradas que ligam a sede das comarcas às 
cidades que compõem as respectivas jurisdições. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 26/4/2001, o projeto foi distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria 
a esta Comissão para receber parecer sobre a juridicidade, a 
constitucionalidade e a legalidade, na forma do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame tem como objetivo transferir para o Estado a 

competência para fazer a manutenção e a conservação das estradas que 
ligam as sedes das comarcas aos demais municípios que as compõem. 

Ao atribuir uma competência expressa a órgão do Poder Executivo, a 
proposta em exame incorre em vício de iniciativa, que, pode ser corrigido, 
nos termos do § 2° do art. 70 da Constituição do Estado. De acordo com esse 
dispositivo, a sanção tácita ou expressa do Governador à proposição de lei 
supre eventual vício de iniciativa que poderia macular o projeto. 

É forçoso reconhecer, não obstante, que a proposição é coerente com a 
distribuição de competências administrativas em matéria de trânsito e 
transporte estatuída pela Carta Magna. Com efeito, a alínea "e" do inciso XII 
do art. 21 da Constituição Federal estabelece a competência da União para 
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, "os 
serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de 
passageiros". O transporte coletivo dentro do município é, por sua vez, da 
responsabilidade do poder público local, nos termos do art. 30, V, da 
Constituição Federal. Compete, pois, aos Estados federados prestar, 
diretamente ou por meio de particulares, os serviços de transporte 
intermunicipais, no exercício de sua competência residual. 

Ora, para se assegurar o transporte coletivo, é indispensável a existência 
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não apenas do veículo, mas também da via na qual ele circula. O 
transporte ferroviário, por exemplo, é composto pelas ferrovias e pelos trens 
que nelas circulam, assim como o serviço de água envolve a tubulação e a 
própria água. 

Nesse sentido, a competência do Estado para prestar os serviços de 
transporte rodoviário intermunicipal confere-lhe responsabilidade pela 
conservação e pela manutenção das vias que possibilitam esse transporte. 

Aos municípios compete assegurarem o transporte coletivo dentro de sua 
circunscrição, seja pela concessão dos serviços, seja pela manutenção das 
respectivas ruas, estradas e rodovias. 

Por isso, entendemos que o projeto em tela se enquadra satisfatoriamente 
no sistema de distribuição de competências administrativas em matéria de 
transporte estabelecido pela Constituição. 

Para não afrontar a autonomia do município, "'cionamos a alteração no 
que concerne à responsabilidade pela manutenção das rodovias 
intermunicipais à manifestação dos municípios interessados. 
Saliente~se que as competências do DER-MG jà se encontram definidas na 

lei n° 11.403, de 21/1/94. É mais conveniente, para se assegurar maior 
organicidade ao ordenamento jurídico estadual, a introdução da norma 
proposta nessa lei, compondo, assim, o sistema normativo que ela 
representa. 

Em virtude dessas considerações, apresentamos o Substitutivo n° 1. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímo~ oela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade do Projeto de lei n° 1.509/2001 na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
A~era a Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994, que reorganiza o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-
MG. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 3° da Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994, passa a 

vigorar acrescido do seguinte inciso XIV e parágrafo único: 
"Art. 3°- ............................................ .. 
XIV - manutenção e conservação das estradas que ligam as sedes das 

comarcas aos demais municípios que as compõem, de acordo com a lei de 
Organização Judiciária. 

Parágrafo único - A atribuição de que trata o inciso XIV deste artigo será 
exercida pelo DER-MG mediante solicitação do Poder Executivo Municipal.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ennano Batista, relator - Márcio Kangussu -

Sávio Souza Cruz - Dilzon Melo - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.510/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 193/2001, o Governador do Estado encaminhou 
a esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.510/2001, que tem por 
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis o 
imóvel que menciona. 

Após sua publicação, foi o projeto distribuído ás Comissões de Constituição 
e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para ser apreciado, 
conforme determina o art. 188 do Regimento Interno. 

Nos tennos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, passamos ao exame 
preliminar da matéria quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a 

doar ao Município de Virginópolis imóvel incorporado ao património do 
Estado em 1965, por meio de doação efetivada pelo referido município. 

No imóvel em questão, foi instalado um posto de saúde, construído e 
mantido por longos anos pela administração estadual. Com a municipalização 
das ações e serviços de saúde, o município assumiu o comando da unidade, 
posterionnente transfonnada em centro de saúde. 

Como há necessidade de ampliação de suas instalações, com o objetivo de 
se prestar melhor atendimento à comunidade, deseja o município a que nos 
referimos reaver a propriedade do bem para habilitar-se ao financiamento do · 
REFORSUS. 

A autorização legislativa para que o Estado possa dar execução ao que 
está proposto no projeto de lei em tela decorre da necessidade de se conferir 
validade aos atos administrativos tendentes a fazer a transferência de 
domínio de bens imóveis públicos, entendendo-se que a lei não tem o poder 
de realizar a pretendida doação. 

Salientamos que a medida proposta está sujeita aos ditames contidos no 
art. 18 da Carta Estadual, da qual emana a obrigação de se obter a 
autorização legislativa para concretizar qualquer tipo de alienação de bens 
imóveis públicos. 

A matéria está sujeita, ainda, às regras emanadas da Lei Federal n° 8.666, 
de 21/6/93, que institui normas para licitações e contratos da administração 
pública no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios. No caso em questão, é de especial interesse o art. 17 dessa 
lei, por estabelecer que a alienação de bens da administração pública, 
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subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, 
será precedida de avaliação e, em se tratando de bem imóvel, dependerá de 
autorização legislativa, não estando ele afetado a finalidade administrativa 
especial. 

De pronto, verificamos que o imóvel que se pretende doar não está 
destinado ao serviço público especial, a não ser ao do próprio donatário. 

No que concerne ao interesse público que envolve a operação, ele é 
evidenciado pelo fato de que, com a doação, o município poderá dar ao 
imóvel manutenção condizente com as necessidades da comunidade. 

Com relação à concorrência e à avaliação exigidas pelos textos legais, 
cabe-nos observar que esta será realizada por órgão competente do Poder 
Executivo. Já aquela não se aplica à hipótese, por se tratar de uma exceção 
prevista em lei. 

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que 
disciplinam a matéria, não encontramos óbice constitucional ou legal à sua 
tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.510/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Melo -

Márcio Kangussu - Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.325/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.325/2000, do Deputado Arlen Santiago, que dá a 

denominação de Escola Estadual Nossa Senhora de Montserrat à Escola 
Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia, no Município de Baependi, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.325/2000 
Dá nova denominação à Escola Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia, 

localizada no Município de Baependi. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Nossa Senhora de 

Montserrat a Escola Estadual Tenente-Coronel Jorge Maia, localizada no 
Município de Baependi. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3• - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 
n• 5.095, de 5 de dezembro de 1968. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2001. 
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Amilcar Martins, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Doutor Viana. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 22/5/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Cândido 

Ferreira Coutinho, ocorrido em 14/5/2001, em Brás Pires. (-Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. Maria 
Elizete Riveli Cardoso, ocorrido em 16/5/2001, em Brás Pires. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis, notificando o falecimento da Sra. Regina Neusa 
Vilas Boas, ocorrido em 5/5/2001, em Muzambinho. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Gil Pereira, notificando o falecimento do Sr. Paulo Gustavo 
Sá Miranda, ocorrido em 17/5/2001, em Montes Claros.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Gil Pereira, notificando o falecimento da Sra. Marcolina 
Rebello, ocorrido em 21/5/2001, em Montes Claros.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento da Sra. Maria 
Cordeiro Moreira, ocorrido em 18/5/2001, em Montes Claros.(- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Nilza Ribeiro de 
Mendonça, ocorrido em 24/4/2001, em Santa Rita do Sapucaí. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago 
- Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende 
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- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes 
- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sãvio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

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. z•-secretãrio, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, z•-Secretãrio "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
za Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N• 1.553/2001 

Dispõe sobre a proibição de cobrança em conta telefônica e dà outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Ficam as empresas concessionárias de serviço público de 

comunicações proibidas de cobrar ligações realizadas e não incluídas, hã 
mais de trinta dias, em conta telefônica. 

Art. 2° - Constatada a irregularidade, o consumidor que pagar as ligações 
não incluídas, há mais de trinta dias, em conta telefônica, terã direito à 
restituição, em dobro, das quantias pagas, acrescidas de correção monetãria 
e juros legais. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 
oitenta dias, a contar da data de sua publicação . 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

~----------------------------------__J 
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Justificação: São freqüentes as denúncias de consumidores de que as 
empresas concessionárias prestadoras de serviço público de telefonia 
cobram contas cujas ligações foram feitas meses antes. Tal prática resulta 
em um aumento considerável nos valores das contas. 

Tais empresas deveriam ter estrutura para cobrar, mês a mês, as ligações 
efetuadas. O consumidor não pode ser surpreendido extemporaneamente, 
com a cobrança de ligações não incluídas em contas telefônicas por erro ou 
outros motivos. 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, incisos IV e V, 
determina o seguinte: 

"Artigo 39 - É vedado ao fornecedor de prn:-iutos ou serviços: 
IV- prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista 

sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus 
produtos ou serviços; 

V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;". 
O Código dispõe, ainda, o seguinte: 
"Artigo 6° - São direitos básicos do consumidor: 
VI -a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (grifo nosso) e 

morais, individuais, coletivos e difusos;". 
A Lei Federal n° 9.472, de 16/7/97, que dispõe sobre a organização dos 

serviços de telecomunicações, em seu art. 3°., incisos I, IV, XII, prevê o 
seguinte: 

"Art. 3° - O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: 
I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade 

e regularidade adequados á sua natureza, em qualquer ponto do território 
nacional; 

IV - á informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, 
suas tarifas e preços; 

XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos.". 
Dispõe, ainda, o seguinte: 
"Art. 5° - Na disciplina das relações econômicas no setor de 

telecomunicações, observar-se-ão, em especial, os princípios constitucionais 
da soberania nacional, função social da propriedade, liberdade de iniciativa, 
livre concorrência, defesa do consumidor (grifo nosso), redução das 
desigualdades regionais e sociais, repressão ao abuso do poder econômico 
(grifo nosso) e continuidade do serviço prestado no regime público.". 

A Constituição Federal determina o seguinte: 
"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 
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V- produção e consumo." 
Diante do exposto, cabe a esta Casa aprovar este projeto de lei. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do 

Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.269/2001, do Deputado Cabo Morais, solicitando seja formulado apelo 

ao Governador do Estado com vistas a que envie a esta Casa o projeto de lei 
que trata do Estatuto do Pessoal da PMMG. (-À Comissão de Administração 
Pública.) 

N° 2.270/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja encaminhado 
ao Secretário de Esportes pedido das informações que menciona, relativas à 
Federação Mineira de Futebol. 

N° 2.271/2001, da Comissão Especial do BNDES, solicitando seja 
encaminhado à Junta Comercial do Estado pedido de informações sobre a 
existência ou não de registro da empresa BMA - Consegue. (- Distribuídos à 
Mesa da Assembléia.) 

N• 2.272/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Escola 
Estadual Cônego Francisco Stella, no Município de Estiva, por ocasião de 
seus 35 anos de criação. (- À Comissão de Educação.) 

N° 2.273/2001, da Comissão de Transporte, solicitando sejam 
encaminhadas ao Presidente e aos Diretores da COPASA-MG cópias do 
ofício que menciona, bem como sejam enviadas a essa Comissão a lista das 
prioridades definidas pela COPASA-MG para atendimento às cidades das 
regiões do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha. (À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 2.274/2001, da Comissão de Transporte, pleiteando seja solicitado ao 
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG 
que estudem a possibilidade de o DER-MG assumir a conservação e a 
manutenção das estradas de acesso ao Município de Chapada Gaúcha. 

N° 2.275/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Paulo Geraldo de 
Oliveira Medina, Corregedor de Justiça do Estado, pela sua indicação para o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando sejam acolhidas as 
propostas do Sr. Délio de Jesus Malheiros, advogado, com vistas a que 
sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis para sustar os atos do Governo 
Federal referentes à instituição de compulsório, tarifa, sobretarifa, multa de 
semelhante, em virtude do racionamento de energia, bem como seja 

~------------------------------_J 



1162 
orientado o consumidor que desejar reivindicar seus direitos em caso de 
eventual prejuízo causado pela suspensão dos serviços de energia elétrica. (-
À Mesa da Assembléia.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Fábio A velar 
e outros. 

Proposições Não Recebidas 
- A Mesa, nos termos do inciso 11 do art. 173, c/c o § 1° do art. 208, do 

Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição: 
Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando que o 

Projeto de Lei n° 1.341/2000 seja apreciado pela Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia no 2° turno. 

-A Mesa, nos tenmos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 
de receber a seguinte proposição: 

Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros, solicitando que 
se encaminhe ofício ao Presidente do Tribunal de Contas pedindo o envio da 
relação dos processos em tramitação anteriores a 1997 e não analisados atê 
a presente data, excetuando-se os de aposentadoria, para servir como base 
para a discussão do Projeto de Lei n° 1.527/2001. (- Idêntica proposição foi 
apresentada anteriormente pelos Deputados João Leite e Miguel Martini.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Turismo, de Meio Ambiente e de Política Agropecuária e dos Deputados 
Sebastião Navarro Vieira, Gil Pereira, Dimas Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva 
(2) e Bilac Pinto. 

Oradores Inscrito. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas e telespectadores da TV Assembléia, farei algumas reflexões com 
relação às nossas atividades parlamentarec • ·~. um grande avanço em 
nossos trabalhos desde quando tivemos o J.i' .u ~· de dar continuação ao 
trabalho do ilustre Deputado Ivo José, que, durante dois anos, ocupou a 
Presidência da Comissão do Trabalho. Ontem, em nossa Comissão, tratamos 
de um importante assunto relativo à profissionalização qualificada. Hà poucos 
dias, os jamais noticiaram que foram destinados R$16.000.000,00 para a 
qualificação profissional. A propósito, ê necessário esclarecer essa situação 
mais detalhadamente. Na manhã de ontem, tivemos o prazer de receber os 
representantes da UTRAMIG, bem como os representantes da SETASCAD, 
para tomanmos conhecimento do funcionamento e da aplicabilidade dos 
recursos do FA T. Principalmente nesta sttuação de desemprego, ê muito 
importante discutinmos isso de fonma abrangente. Para isso, tomamos 
conhecimento da criação dos conselhos comunitários. Já solicitamos da 
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SETASCAD a informação detalhada da relação de todos os municípios 
que estão efetivamente regulares com a SETASCAD. É dever e compromisso 
do parlamentar orientar o Prefeito e os conselhos, para que possam 
reivindicar os seus direitos, que estão estampados também no FAT. 

Lamentavelmente, ontem, não pude estar presente na cidade de 
Divinópolis, mas quero associar-me a todos os que buscam uma rápida 
solução para a redução do ICMS na tecelagem e nas confecções. Já 
discutimos o assunto em Plenário, pois, dada a gravidade do problema, 
Minas Gerais está ficando prejudicada. Fico honrado de fazer parte da 
comissão que discutirá o assunto, e reivindicaremos ao Secretário da 
Fazenda e ao nosso Governador providências em beneficio da indústria têxtil 
e de confecções, setor que mais emprega em nosso Estado. 

No próximo dia 29, realizaremos, no auditório da Assembléia, o grande 
encontro do CESEC de Minas Gerais. Participei do primeiro encontro regional 
do CESEC, em Pouso Alegre, onde tivemos a presença de 170 professores 
que lidam na área do curso supletivo. Neste momento, em que o Estado 
exige a qualificação profissional, fazendo com que os alunos voltem ás 
escolas, trago o assunto á Comissão de Ciência e Tecnologia. Nesse sentido, 
aprovamos um requerimento e faremos uma ampla discussão com os 
componentes do Conselho Estadual de Educação, com a Secretaria de 
Estado da Educação e com os conhecedores dos CESECs de Minas Gerais. 

No dia 18 passado, estivemos na cidade de Monte Sião, onde participamos 
da conferência distrital do Rotary Club, com a presença de 55 municípios da 
região mineira. Parabenizo o seu Presidente, Dr. Carlos Cariolli, que não tem 
medido esforços para o bom trabalho do Rotary. 

Ontem, comemoramos o dia de Santa Rita, quando a Paróquia de Santa 
Rita, de Caldas, comemorou 100 anos de fundação. Parabenizo nosso dileto 
Pe. Mauricio Peixoto, que não tem medido esforços na fiel condução de seus 
trabalhos junto aos paroquianos. 

Estamos comemorando o Dia da Indústria, e Minas Gerais tem sido a 
grande esperança daqueles que aqui investem. 

Desejamos, nesta tarde, trazer ao Plenário desta Casa algumas 
considerações a propósito da comemoração desse dia. Instituída pelo mineiro 
Juscelino Kubitschek, no exercício da Presidência da República, num período 
singular da história do desenvolvimento nacional, o registro de importante 
data remete-nos a uma reflexão sobre o momento por que passa a indústria 
nacional e, particularmente, a do nosso Estado. 

No contexto nacional, a indústria mineira vem, reiteradamente, dando 
provas de solidez e capacidade para a obtenção de resultados, mesmo em 
situação adversa. A crise da mudança cambial, em 1999, não abalou a 
tendência de crescimento da atividade industrial mineira, que se intensificou 
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no ano passado e, agora, em 2001, registra continuados aumentos no 
faturamento real, de acordo com a pesquisa "Indicadores Industriais", da 
FIEMG. Importante ressaltar, sobretudo, o reflexo positivo desses resultados 
na ampliação do nível de emprego, o que, para nós, deve ser alvo de atenção 
constante. 

Em todo esse conjunto de fatores, é importante reconhecer o papel 
desempenhado pelo Sistema FIEMG. É inegável a liderança da FIEMG no 
processo de desenvolvimento estratégico da indústria mineira, contribuindo, 
decisivamente, para o fortalecimento da permanente competitividade, 
atuando em ativa parceria para a construção de uma sociedade econômica, 
política e socialmente desenvolvida. 

É oportuno salientarmos o nível de investimentos ocorridos em nosso 
Estado nesse período, a partir da instalação de novas unidades industriais 
em regiões estratégicas, notadamente em nossa região sul-mineira, 
destacando-se os setores da agroindústria, automotivo e de autopeças, de 
cimento, madeira e móveis, têxtil, de siderurgia, mineração e turismo. 

Não há como negar, contudo, que é a indústria o setor que primeiro sofre 
os impactos das oscilações que se operam na conjuntura econômica e 
política. É o que estamos constatando agora, com esta grave ameaça de 
racionamento de energia elétrica, que compromete o crescimento da indústria 
e produz sérios desdobramentos, como a redução nos níveis de emprego, 
entre outras graves conseqüências de natureza social. 

A ampliação da atividade industrial requer, portanto, novos investimentos 
em infra-estrutura. No contexto de globalização, é indispensável a existência 
de condições ideais para o crescimento da produção, criando-se mecanismos 
que facilitem a inserção do Brasil no comércio internacional. Não podemos 
permanecer em um nível secundário, sob pena de sucumbirmos diante da 
agressividade de outros países. 

Sem dúvida, para consolidar o crescimento econômico e social do Brasil e 
de Minas Gerais, gerando o progresso continuado com melhor distribuição de 
renda e justiça social, é preciso adotar urgentemente algumas medidas cuja 
implementação não é mais possível adiar. 

Em primeiro lugar, conforme já afirmamos em várias oportunidades nesta 
Casa, é necessário dar nova formatação ao sistema tributário nacional, 
desonerando a produção verificada em nosso território. Não é de hoje que o 
setor produtivo clama por uma reforma tributária que reduza o número de 
tributos e amplie a base de arrecadação, permitindo a nossa presença no 
mercado globalizado, em condições de competir com os nossos 
concorrentes. 

Em segundo lugar, é urgente a necessidade de redefinir a política externa 
no que respeita ao relacionamento comercial com outras nações. Exemplos 
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como a questão da carne entre o Brasil e o Canadá revelam que é 
inadiável uma reavaliação de nossa participação neste complicado jogo de 
interesses que envolve a política e as relações internacionais. 

É preciso promover aÇÕes agressivas e competentes que reafirmem o 
nosso potencial para competir internacionalmente. Longe de ser xenofobia, 
isso é, acima de tudo, verdadeira política de sobrevivência diante das 
práticas predatórias que os países ricos nos impõem. 

Em terceiro lugar, é preciso que o Estado brasileiro formule eficiente 
modelo de desenvolvimento, que leve em conta as desigualdades regionais, 
pois aquele que nos é imposto pelo mercado financeiro internacional nos 
conduzirá, fatalmente, à edificação de pequenas ilhas de prosperidade, 
desarticuladas entre si, no território nacional, contribuindo, por outro lado, 
para acentuar a realidade do atraso e da miséria que imperam em vastas 
regiões do Brasil. 

A esse respeito, esta Casa tem sido sensível ao momento que 
atravessamos, promovendo amplo debate sobre a matéria, em vários fóruns 
e seminários realizados neste Plenário. Nossa expectativa é a de coroarmos 
esses esforços com a formação de um cenário promissor que resulte no 
desenvolvimento consistente do Estado e no bem-estar da população 
mineira. 

São essas, Deputados e Deputadas, as consideraÇÕes que fazemos nesta 
tarde em que lembramos o transcurso do Dia da Indústria, registrando, neste 
momento, no Plenário desta Casa, a nossa saudação a todos os empresários 
que, associados ao esforço dos trabalhadores mineiros, cooperam para a 
construção de um Estado forte, voltado para o desenvolvimento de sua 
economia, sem abrir mão das conquistas sociais, que nos apontam para o 
caminho de uma sociedade mais justa e fraterna. 

Também quero deixar registrada a nossa consideração pelo BDMG, que 
tem sido grande parceiro da indústria mineira, pelo INDI e por todos os 
segmentos que procuram apoiar aqueles que desejam implementar seu 
complexo industrial em Minas Gerais, tornando nossa indústria um segmento 
sério e forte. 

Por derradeiro, Presidente, quero manifestar nossa satisfação por estar, 
mais uma vez, à frente dos destinos da Comissão do Trabalho. Ontem, 
acompanhamos de perto a realização, por iniciativa do ilustre Deputado 
Rogério Correia, aqui presente, de uma audiência com o Juiz que preside a 
concordata e falência da indústria UNISA. Queremos registar neste momento 
a nossa satisfação, juntamente com os Deputados Luiz Menezes e Rogério 
Correia. Realmente, esse foi um momento muito importante para nós, pois 
estamos acompanhando o assunto de perto e processualmente. Não temos 
legitimidade para discutir o assunto dentro dos autos, mas temos 
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legitimidade, sim, o dever e o direito, como parlamentares, de tomar 
conhecimento de questões que envolvem 853 empregados, que até hoje não 
receberam os seus direitos trabalhistas. Mais uma vez, ilustre Deputado 
Rogério Correia, coloco a nossa Comissão à disposição de V. Exa. para esse 
grande trabalho, em que iremos defender os interesses de toda a gente e da 
família UNISA. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves. 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, 

público das galerias, o meu primeiro assunto - também mencionado pelo 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - diz respeito à audiência pública realizada 
ontem, em Divinópolis, com a presença dos Secretários Adjuntos de Indústria 
e Comércio e da Fazenda. Naquela reunião, foi revelado o caos em que se 
encontra a indústria têxtil, de fiação, de vestuário e de calçados de Minas. 
Esse segmento, que emprega mais de 200 mil funcionários, tem recebido 
constantes propostas para se instalar em outros Estados. 

O fato mais importante é que já obtivemos resultados práticos com a 
realização dessa audiência. Formamos uma comissão que procurará os 
Secretários da Fazenda e de Indústria e Comércio. Hoje apresentei 
requerimento à Comissão a fim de realizarmos audiência pública nesta Casa, 
com a participação da FIEMG e de representantes das Secretarias de 
Indústria e Comércio, da Fazenda e da Casa Civil, além dos segmentos das 
indústrias têxtil, de fiação, de vestuário e calçados. 

O segundo assunto são os lamentáveis fatos que estão ocorrendo na 
minha cidade natal, na minha querida Pedro Leopoldo. O Prefeito tomou-se 
um ditador, porque pensa que somente ele pode dar entrevistas nas rádios 
comunitárias e que os jornais devem lhe prestar obediência. Hoje, como dei 
entrevista em uma das rádios comunitárias, recebi a informação de que o 
Prefeito mandou fechá-la. Durante essa entrevista, propus que realizássemos 
uma audiência pública, com a minha presença, a dele e a da Ora. Márcia 
Lobato, responsável pela área da saúde naquele município, a fim de 
discutirmos a atual situação da saúde, comparada com a que foi deixada pela 
administração anterior. Pedro Leopoldo é a cidade com o maior número de 
casos de dengue no Estado. Anteriormente, quase 80% da população era 
atendida pelo médico da família. Agora, não existe mais nada. O IML está 
abandonado. A pessoa, ao falecer, fica abandonada no meio das baratas e 
das formigas, o que demonstra haver descaso total para com o morto e sua 
família. 

O Prefeito mandou fechar a rádio comunitária - demonstrando, mais uma 
vez, atitude covarde -, porque não tem coragem de realizar essa audiência 
pública com toda a sociedade de Pedro Leopoldo, em que mostraríamos, por 
meio de dados, como estava a saúde do município antes de sua posse e 
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como está hoje. Enviarei um comunicado á OAB e ao Presidente da 
Cámara. Estamos dispostos a debater, o que faz parte da democracia, 
mostrando-lhe a situação precária da saúde naquela cidade. 

O terceiro assunto diz respeito ao IPSEMG. Conseguimos mais de 30 
assinaturas para a instalação da CPI do IPSEMG, que não foi criada porque 
ficou estabelecido que seria constituída uma comissão. Já se passaram duas 
semanas, e tal comissão não foi criada. Estamos de posse de várias 
denúncias. Não podemos nos omitir. Como parlamentares, temos a 
obrigação de exercer o papel fiscalizador. Estamos com vários documentos, 
como o organograma do IPSEMG, em que o Sr. Paulo Pimenta, lotado em 
Montes Claros, foi denunciado por emitir guias para hospitais não 
conveniados com o JPSEMG. Apesar de estar sendo processado, ainda está 
mandando naquele órgão. 

O Superintendente Roberto Bitencourt é o interventor do I PSEMG, mas 
está com vários processos na justiça. Os funcionários do IPSEMG sofrem 
com isso. Na folha de pagamento do JPSEMG, aparece: pagamento de 
serviço de raios X: R$1.020.000,00 pagos a um hospital pelos serviços 
prestados ao JPSEMG. Dava para comprar, no mínimo, três aparelhos. Ultra-
som: R$500.000,00 pagos em seis meses a hospitais conveniados com o 
IPSEMG. Dava para comprar quatro aparelhos. Tomografia: R$800.000,00 
pagos a hospitais conveniados. Dava para comprar dois aparelhos. A quem 
interessa a privatização desses exames? Estamos preocupados, porque 
quem mais sofre é o contribuinte do IPSEMG. São várias denúncias. Quase 
todos os exames estão superfaturados e têm a assinatura do 
Superintendente. Um mesmo paciente sofreu intervenção 13 vezes. 

Sr. Presidente, fazemos este apelo para que se instale, de imediato, essa 
CPJ para resolver o caso do IPSEMG. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Nobre Deputado Marcelo 
Gonçalves, também recebi várias denúncias com relação ao IPSEMG. O 
Deputado Wanderley Ávila, neste momento Presidente, deve ter recebido 
também reclamações. Para terem uma idéia, foram pagas duas diárias para 
dois motoristas em Venda Nova, Município de Pedro Leopoldo. Foram pagas 
também diárias para Contagem. É outro município? Sim, mas, se 
atravessannos, de uma ponta a outra, o município de Belo Horizonte, vamos 
andar mais do que de Belo Horizonte a Contagem. 

Então, é importante que se instale essa CPI para apurar as irregularidades 
no IPSEMG. Alguns revisores de contas dos hospitais são do próprio corpo 
clínico do IPSEMG. Estão fazendo a revisão das próprias contas. Isso é 
ilegal. A estatística financeira não bate com a conta-corrente. O número do 
relatório do processamento de faturas não corresponde ao número do 
relatório de liquidação. Foi comprado um computador para os servidores, que 
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foi instalado na Superintendência de lnteriorização. Está ligado á rede? 
Essa é uma questão que a CPI precisa avaliar. Outra questão é o problema 
do IPSEMG-Família. Pedi á ccnsultoria para fazer uma análise para ver se 
está garantida no orçamento do IPSEMG a questão das receitas e do 
pagamento do IPSEMG-Família. Não está consignado no orçamento do 
Estado, mas é pago. E há um convênio entre a FHEMIG e o IPSEMG. A 
FHEMIG ccntrata o pessoal, e o IPSEMG paga. A maioria desse pessoal está 
lotada no laboratório. Isso foi tido como ilega1. ""·"S funciona há cincc anos. 
Mas, no momento em que se fez a rescisão do contrato de parcela 
significativa, e não foi de todos, parte desses servidores que trabalhavam no 
laboratório já não estão lá. 

O que aconteceu? O laboratório do I PSEMG fazia os exames dentro do 
hospital e fora dele, mas isso já não acontece. Cerca de seis ou sete 
laboratórios particulares estão fazendo esses exames agora. Mas a que 
custo? Mais de R$200.000,00 por mês. 

Sr. Presidente, isso tudo está saindo do bolso dos contribuintes do 
IPSEMG. 

Apenas a titulo de reflexão, Deputado Marcelo Gonçalves, quero dizer que 
o Ministério da Saúde paga R$6.000,00 a uma equipe do Saúde da Família, 
enquanto o IPSEMG paga de R$12.000,00 a R$15.000,00. Está pagando 
melhor, mas queremos saber qual é o preço de mercado, qual é a efetividade 
dessas equipes de saúde, assim como queremos saber como é feija a 
retenção do Imposto de Renda. Os profissionais que prestam esse serviço 
são servidores do IPSEMG ou não? Ou seja, há vários problemas 
levantados, como superfaturamento de pagamento de cintilografia em 
hospitais e de procedimentos médicos. 

O Deputado Marcelo Gonçalves e eu recebemos as denúncias e é preciso 
que esta Casa não deixe de agir para instalar essa CPI, que é o mínimo que 
temos que dizer, não somente aos servidores do IPSEMG, mas a todos os 
cidadãos de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço ao Deputado Edson Rezende 
sem aparte. 

Em relação aos laboratórios, quero dizer que foram conveniados vários 
laboratórios de Belo Horizonte. O teto máximo era de R$30.000,00 por mês 
para cada laboratório, e há laboratórios recebendo R$300.000,00, 
R$400.000,00, R$500.000,00 e R$1.000.000,00, e isso sem a aprovação do 
Conselho Diretor do IPSEMG. 

Com esses documentos, podemos dizer que ficaremos desmoralizados, Sr. 
Presidente, enquanto parlamentares e instituição, se não formarmos essa 
CPI. Faço um apelo ao Sr. Presidente para que instale a CPI diretamente, 
partindo para uma ccisa mais prática. Se não criar a CPI, que faça essa 
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comissão para apurarmos rapidamente, já que dizem que vanos 
documentos são falsificados. Se assim for, por que não nos enfrentam e 
deixam que essa CPI seja instalada? 

Em relação ao que foi noticiado nos jornais sobre o Fernando Beiramar, no 
que se refere á ação que a Associação da Policia Civil está instalando contra 
o Deputado Rogério Correia e contra minha pessoa, repito com muita 
tranqüilidade que Fernando Beiramar disse, alto e bom som, que há 
envolvimento de mais de 60% da Policia Civil, que, sabemos, tem, também, 
uma grande parte de pessoas honestas. Vou repetir claramente ao Sindicato 
dos Delegados de Belo Horizonte: no Rio de Janeiro, mais de 800 policiais 
foram postos fora das Policias Civil e Militar. Em nosso Estado, Delegados 
que foram denunciados e são culpados, que estão sendo indiciados até hoje, 
foram promovidos. O próprio ex-Secretário da Segurança, que disse que o 
Delegado estava envolvido com roubo de carga e narcotráftco, o retirou, mas 
hoje está atuando, foi promovido para uma cidade, e vou ao Ministério 
Público denunciar, pedindo que acompanhe os casos da CPI do Narcotráftco. 
Em relação ao outro Delegado, ficou provado que recebeu R$80.000,00 de 
Paulo Giovani Schaiffer, o maior traficante da conexão Minas Gerais-
Rondónia. Devemos seguir o exemplo do Estado do Rio de Janeiro, onde 
mais de 800 policiais civis e militares foram expulsos. Lá não houve 
corporativismo, ao contrário do que acontece aqui em todas as classes: dos 
médicos, dos advogados, dos parlamentares, etc. Vou repetir, alto e bom 
som, que o Fernando Beiramar diz que há o envolvimento de, no mínimo, 
50% dos policiais civis. Se quiserem moralizar, que moralizem. Se não 
quiserem, vou dar nome aos bois: aos Delegados e aos Detetives envolvidos, 
os quais estão atuando até hoje. Faço questão de falar ao Sindicato dos 
Policiais que há corporativismo, o que está demonstrado mais uma vez. 

Para finalizar, Sr. Presidente, espero que V. Exa. tome essa medida de 
imediato, porque todos os servidores .do IPSEMG mandam documentos, 
cartas e reclamações relacionadas com o que está acontecendo no Instituto. 
Repito: se acham que esses documentos são fraudados, enfrentem e provem 
isso. Está muito fácil de resolver, Sr. Presidente; não podemos é ficar 
parados. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, 

antes de entrar no assunto de hoje, gostaria de parabenizar o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva - não pude fazer um aparte ao nobre Deputado - pelo 
trabalho que vem desenvolvendo á frente da Comissão do Trabalho desta 
Casa. Estamos - esta Comissão me atendeu prontamente - verificando o 
caso da demissão dos trabalhadores da UNISA, que já estão, há seis ou sete 

~----------------------------------__J 
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anos, tentando receber o que a empresa lhes deve. por um processo de 
falência fraudulenta. E o Deputado tem-nos dado a maior força neste caso. 
Quase 900 trabalhadores perderam o emprego devido a essa falência 
fraudulenta. Vamos realizar uma audiência pública em Contagem, dando 
seqOência ao trabalho maravilhoso que essa Comissão tem feito. Queria 
parabenizá-lo, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pelo trabalho na Comissão. 

Sr. Presidente. há pouco tempo, estive nesta tribuna para falar da 
transação entre o Govemo do Estado e a Companhia Vale do Rio Doce. Fiz 
uma denúncia muito séria. Todos nós, Deputados. por meio da Comissão de 
Fiscalização Financeira, viemos apurando o que aconteceu naquela 
transação. 

A CVRD tinha uma divida com o Estado que chegava a R$195.000.000,00, 
dependendo da taxa que pegávamos. Portanto, era uma divida 
extremamente grande. O Estado, em vez de cobrá-la na Justiça - o que 
entendemos ser mais do que necessário -. resolveu fazer um acordo com a 
empresa. em que ele receberia R$67.000.000,00. 

Na verdade, quando nos debruçamos para ver como o Estado receberia 
esse montante, vimos o seguinte: R$33.000.000,00, o Estado já os havia 
recebido por força judicial, e gasto. A Justiça deliberou que o Estado 
recebesse essa quantia. portanto. à Vale. somente restou pagá-la. O Estado 
deveria receber mais R$19.000.000,00. Posteriormente, ele fez um decreto 
retroativo, o que permttiu que a empresa recebesse esse valor, como num 
passe de mágica, em crédito tributário. 

Então, os R$19.000.000,00 não entraram nos cofres do Estado. Ele 
recebeu mais R$15.000.000,00 da seguinte forma: dessa quantia, a Justiça, 
também, já havia determinado que a Vale pagasse ao Estado 
R$10.000.000,00, que não foram pagos devido a uma série de erros 
acobertados no interior da Secretaria da Fazenda. Então, o Estado recebeu, 
apenas, R$5.000.000,00, retirando o que já havia recebido, o que a Justiça 
havia mandado pagar e o que se transformou em crédito tributário. 

Ao fim, apenas R$5.000.000,00 foi o que a CVRD pagou. sem que fosse 
obrigatório o pagamento. Então, o Estado abriu mão de uma divida enorme, 
que, inicialmente, era de R$195.000.000,00, para o recebimento de parcela 
muito pequena, tomando prejuízo de quase R$150.000.000,00 do que 
poderia ser recebido se ele tivesse ido às últimas conseqOências, na Justiça. 

É claro que o Estado vai dizer que não teria garantia de receber tudo e 
poderia perder a causa. É verdade, também, que não se pode arriscar tanto 
recurso por causa de, apenas. R$5.000.000,00, que, ao fim, é a única coisa 
que a Companhia pagou, e a Justiça já não havia mandado fazer isso. Mas 
esses já são fatos antigos. 

O fato novo. que assustou hoje toda a Comissão de Fiscalização 
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Financeira, foi o recebimento do parecer conclusivo do Ministério 
Público, por meio dos Promotores Rodrigo Sousa Albuquerque, Rodrigo 
Cançado Anaya Rejas, Eduardo Nepomuceno e Walter Freitas de Morais 
Júnior, que fizeram o relatório final e conclusivo. Concluíram pelo 
arquivamento desse procedimento administrativo. 

Em primeiro lugar, o que me estranha é que estivemos no Ministério 
Público para dizer que a Comissão estava estudando o caso. Solicitamos que 
o Ministério Público, com a Assembléia Legislativa, acompanhasse o 
processo, para, posteriormente, ter um julgamento do que aconteceu. 
Fizemos, pelos menos, três grandes reuniões na Comissão de Fiscalização 
Financeira, sem que o Ministério Público se fizesse presente, apesar de 
convidado. Estamos, ainda, em fase de discussão na Comissão, e, 
certamente, a maioria dos Deputados acha, no mínimo, estranho o acordo 
feito entre a Vale do Rio Doce e o Estado. 

Estranhamente, sem escutar a Assembléia Legislativa e os Deputados, os 
Promotores elaboraram o seu parecer conclusivo, sem levar em 
consideração nada e nenhum documento que tem a Comissão de 
Fiscalização Financeira. Hoje li esse parecer conclusivo e não poderia deixar 
de fazer um comentário, indignado que estou. Afimnam, em relação à verba 
de R$33.000.000.00, que, repito, o Estado já havia recebido, por força 
judicial, o seguinte: "Não se pode afimnar que a referida quantia, os 
R$33.000.000,00, já houvera ingressado, de fomna definitiva e inexorável, 
nos cofres do Estado, haja vista que não havia se fomnado a coisa julgada 
em face da decisão, que era pela intempestividade dos embargos oferecidos 
pela Companhia Vale do Rio Doce". 

Segundo o Ministério, não se podia afimnar que essa quantia houvesse 
ingressado, de fomna definitiva, nos cofres do Estado. Primeiro, o crédito 
tributário de R$33.000.000,000 que o Estado recebeu em dezembro de 1999 
não poderia ter integrado a transação realizada no final do ano passado, 
porque tal crédito já havia sido quitado por meio da execução definitiva. O 
inciso I do art. 156 diz que o pagamento opera extinção do crédito tributário. 
O pagamento ao credor fazer-se-á pela entrega do dinheiro. Assim como o 
Poder Judiciário entregou o dinheiro ao Estado, operou-se automaticamente 
a extinção do crédito tributário. O fato de pender recurso de apelação nos 
autos de execução fiscal não retira o caráter definitivo da execução. 
ConseqOentemente, do levantamento efetuado pelo Estado, tal como previsto 
no art. 587 do Código de Processo Civil. A execução é definitiva quando 
fundada em sentença transitada em julgado ou em título extrajudicial. 

A outra argumentação dos Promotores do Ministério Público, nesse parecer 
conclusivo, é a seguinte: "Percebe-se, portanto, que a transação abrangeu os 
valores relativos às obrigações acessórias, em face da quitação da obrigação 
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principal, e, dessa forma, a essência do instituto restou preservada". 
Também discordamos desse argumento, pois apenas alguns créditos 
tributários foram excluídos pela transação. 

"A título de ilustração, como consta do próprio termo de transação, foi 
excluído o crédito tributário apurado em um dos PTAs. Aliás, neste caso. não 
só houve a exclusão, como também os valores apurados foram consagrados 
como créditos líquidos e certos da Vale do Rio Doce, para fins de pagamento 
ao erário, o que chega a ser ridículo, não tem base legal, já que tal exclusão 
somente pode ocorrer no momento da realização do controle de legalidade, 
pelo Procurador da Fazenda. Depois, para a exclusão de qualquer autuação 
fiscal, é necessário que se observem os seguintes requisitos, não atendidos 
no caso da CVRD: no momento do controle da legalidade, deve haver 
provocação do Procurador-Geral da Fazenda, solicitando o cancelamento; 
deve a provocação do Procurador-Geral ser aprovada pela comissão prevista 
no parágrafo único; a referida comissão deve apreciar a matéria à luz da Lei 
n• 13.7 41, de 2000, e a decisão do Secretário a respeito do assunto deve ser 
publicada no órgão oficial, encaminhando-se cópia da documentação para a 
Assembléia Legislativa e para o Ministério Público." Segundo o Dr. Nedens 
Ulisses, Procurador-Chefe do Ministério Público, isso não ocorreu. Aliás, não 
observaram nenhum desses requisitos, portanto está completamente ilegal 
todo o procedimento desse acordo. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, era necessária a autorização da 
Assembléia Legislativa, o que, certamente, não aconteceu, como já pudemos 
verificar por meio de consulta da Comissão. Não houve, também, nenhuma 
autorização por parte do Ministério Público, como afirmou o Dr. Nedens 
Ulisses. Sendo assim, é mentira a afirmação de que tudo ocorreu de forma 
correta e legal. E é assustador que o Ministério Público, por meio de seus 
Promotores, faça uma afirmação dessas. 

Continua o Ministério Público dizendo o seguinte: "A questão que, sem 
dúvida, chama a atenção e que pode criar especulações fantasiosas" -
segundo eles, Deputado Rêmolo Aloise, estamos com especulações 
fantasiosas - "repousa no valor do objeto da transação, porquanto os créditos 
tributários remontariam a mais de R$1 00.000.000,00," são 
R$195.000.000,00, se considerarmos a taxa SELIC - "e a transação deu-se 
mediante o pagamento, em dinheiro, de R$48.000.000,00 e a permissão para 
que ocorresse o aproveitamento de créditos estruturais equivalentes a 
R$19.000.000,00". 

E continua: "As notórias dificuldades financeiras que acometem o Estado 
de Minas Gerais, em decorrência de uma severa política econômico-fiscal 
imposta pela União Federal aos demais entes políticos, fazem-se 
acompanhar da conhecida dificuldade de o Estado mineiro prover a 
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Por mais que concorde com a analise política do Ministério Público - o 
Governo de Fernando Henrique é tudo isso e pior ainda, e, além disso, os 
governos passados deixaram o Estado em situação pior do que a relatada 
aqui -. não lhe cabe arquivar uma denúncia em nome das notórias 
dificuldades financeiras decorrentes da severa política económico-fiscal do 
Governo Federal e de o Estado estar, devido a governos passados, em 
situação dificultosa. Não cabe ao Ministério Público fazer esse julgamento 
político, arquivando um processo cheio de irregularidades e ilegalidades, 
como aconteceu com a CVRD. Dos R$195.000.000,00, o Estado recebeu 
R$48.000.000,00, da seguinte forma: R$33.000.000,00, obrigados pela 
justiça; R$10.000.000,00, ele iria receber por determinação da justiça; para 
R$19.000.000,00, o Estado fez um decreto para privilegiar a CVRD e ela ter 
crédito tributário; apenas R$5.000.000,00 foi o que pagou sem a 
determinação da justiça, ou sem haver decreto retroativo. 

Portanto, esse parecer é um verdadeiro absurdo. Veremos o que fazer na 
Comissão de Fiscalização Financeira, mas, certamente, solicitaremos um 
recurso para que o próprio Ministério Público reveja a sua posição. Isso é o 
mínimo que podemos fazer. O Deputado Luiz Fernando Faria também foi 
surpreendido por esse parecer. pois, sequer, foi consultado, e ele é o relator 
da Comissão de Fiscalização Financeira no caso da CVRD. 

O Deputado Luiz Fernando Faria (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, 
reafirmo as suas palavras. Sou testemunha da reunião que tivemos com o 
Ministério Público, em que os Procuradores nos diziam que não poderiam dar 
um parecer antecipado. Hoje, fomos surpreendidos. na Comissão de 
Fiscalização Financeira, com um relatório final do Ministério Público. Isso é 
um absurdo. No relatório, consta o seu encaminhamento ao Governo do 
Estado, à Secretaria da Fazenda e ao Tribunal de Contas, desconsiderando-
se a Assembléia Legislativa. Isso foi falta de consideração. Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Nós, da Bancada do PT, estamos estudando 
um anteprojeto de lei, que pretendemos discutir com a Comissão de 
Fiscalização Financeira, disciplinando a concessão e a revogação de 
isenções, de beneficios e de incentivos fiscais relativos ao ICMS da 
autoprovidência. Essa é matéria fundamental para a Assembléia Legislativa 
estar discutindo, para que fatos como esse da CVRD não tomem a 
acontecer. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, 

imprensa e ilustres visitantes, comunico à Casa que, daqui a pouco, às 
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16h30min, estaremos na Sala de Imprensa, acompanhados pelo 
advogado do PROCON, Dr. Délio Malheiros, para dar ciência à opinião 
pública de diversas ações que estaremos encaminhando em nome da Casa, 
contando com o apoio dos companheiros Deputados, no que diz respeito a 
essa questão, que é ordem do dia em todo o Pais. Trata-se do racionamento 
de energia. 

Acabo de chegar de um encontro no Rotary Club do Bairro Padre 
Eustáquio, em que assistimos a uma palestra do Eng. Marcos, da CEMIG. 
Conversamos com os companheiros rotarianos a respeito das medidas de 
racionamento que deverão ser tomadas pelos consumidores mineiros. 
Impressionei-me com as múltiplas questões encaminhadas por eles, são de 
causar perplexidade. 

Citarei uma questão de que Belo Horizonte está conseguindo se livrar. A 
taxa de iluminação pública é cobrada e repassada aos municípios, mas uma 
das medidas do racionamento é diminuir, cerca de 30%, a iluminação pública. 
O consumidor continuará pagando essa taxa? 

Estou encaminhando um oficio, inclusive à CEMIG, solicitando que essa 
medida não seja adotada no anel rodoviário. Sou o lfder do Movimento SOS 
Anel Rodoviário, criado em 1995, com o objetivo de recuperar e iluminar seus 
26km. Infelizmente, tanto o DNER quanto a Prefeitura de Belo Horizonte não 
cumpriram o termo público de acordo assinado com o Movimento SOS Anel 
Rodoviário. O Estado cumpriu sua parte, iluminando 26km. Temos dados 
estatísticos que comprovam que, a partir da iluminação do anel rodoviário, os 
acidentes diminuíram mais de 20%. É um contra-senso penalizar aquela via. 

O Governo Federal foi o grande líder desse convênio, por meio do DNER, 
quando era Diretor-Geral o nosso companheiro Tarcisio Delgado. 
Conseguimos reunir os três níveis de Governo: o Federal, por meio do 
DNER; o Estadual, por meio da CEMIG; a Prefeitura de Belo Horizonte, por 
meio da SUDECAP, da BHTrans e de outros órgãos. A Prefeitura tinha o 
compromisso de fazer nove passarelas, licitou quatro, fez apenas duas. O 
Governo Federal, responsável pela sinalização estratigráfica, por fazer 
barreiras e recuperar todo o piso, praticamente limitou-se ao serviço de tapar 
buracos. 

Portanto, não podemos permitir que aquela via não conte com iluminação 
pública, jà que ali reduzimos sensivelmente os acidentes. Esse é um da 
centena de desdobramentos do racionamento. Por isso, tomei a iniciativa de 
convocar uma coletiva na Sala de Imprensa. Convidarei a todos para um 
encontro. a partir das 16h30min, com a presença do advogado Délio 
Malheiros; informaremos à opinião pública as ações que vêm ocorrendo. 
Cumprimento a Vereadora Lúcia Pacifico Homem, Presidente do Movimento 
das Donas de Casa, que está recolhendo assinaturas para um abaixo-
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assinado. Nós, representantes dos usuanos, como Deputados nesta 
Casa, não podemos ver o Governo Federal impor medidas que têm origem 
na sua incompetência e irresponsabilidade, já que, durante muito tempo, não 
fizeram os investimentos necessários no setor. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Sr. Deputado, nossa 
vigilãncia, fiscalização, insistência e criticas deram resultado. A FUNASA 
voltou atrás nos seus critérios e ontem liberou uma nova lista das Prefeituras 
que serão atendidas ainda este ano, aumentando para 93 o número de 
municípios no Projeto Alvorada, em que serão aplicados R$45.000.000,00. É 
uma vitória dos parlamentares que, desde o ano passado, têm 
insistentemente buscado esses recursos para Minas. Quando a FUNASA 
divulgou uma lista que não julgamos correta, fizemos criticas, e, ontem, ela 
voltou atrás, fazendo com que 93 municípios sejam beneficiados. 

Agradeço a oportunidade de prestar contas aos municípios pobres de 
Minas Gerais, incluídos no Projeto Alvorada. Obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha* - Parabéns, Deputado Márcio Kangussu. 
Realmente, V. Exa. liderou esse movimento nesta Casa e contou com o 
apoio e desdobramento de todos os companheiros Deputados. 

Outro assunto que nos traz a essa tribuna é a questão da UEMG. Estamos 
aguardando que o Governo do Estado cumpra uma lei oriunda desta Casa, 
de um projeto de nossa iniciativa, que cuidou de doar definitivamente o 
terreno da Avenida José Cãndido da Silveira, no Bairro Cidade Nova, para 
que ali se construa o "campus" da UEMG. 

Fazemos um apelo à UFMG, especialmente aos setores do Governo e à 
Secretaria da Fazenda, para que liberem esse terreno, e a UEMG possa 
concretizar o sonho não apenas seu, mas especialmente dos moradores 
daquela região da cidade. 

O Governo passado insistiu em fazer ali uma delegacia. Nós, junto com a 
ação da Paróquia de Santa Luzia, liderados pelo nosso pároco, João de Deus 
Dantas, fizemos um movimento contrário à construção de uma delegacia e 
conquistamos a sensibilidade do Governo de então; mais do que isso: 
sugerimos, á época, que o terreno fosse reservado para abrigar o "campus" 
da UEMG. 

Quando tomei posse como Deputado, esse foi o primeiro projeto de minha 
iniciativa e foi sancionado pelo Governador do Estado. Agora, precisamos 
que o Estado cumpra, "ipsis litteris", a lei que ele mesmo sancionou, doando 
à UEMG o terreno para que construa o seu "campus". 

Estamos em contato com os estudantes, por meio do DA, e quero 
agradecer àquela mílitãncia estudantil, porque estamos programando um 
abraço simbólico no terreno; com isso, mostraremos ao Governo Estadual a 
intenção da região da Cidade Nova, União e outros bairros e o nosso 
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Faço um apelo ao Governador Itamar Franco, que sancionou a lei, tem toda 
a boa-vontade com o caso. Estivemos com o ilustre Reitor Gérson de Brito 
Boson, que nos comunicou que esteve com o Governador,e este está 
absolutamente sensível. Para se ter uma idéia, os Pró-Reitores e o Vice-
Reitor estiveram em Brasília e conseguiram com os Deputados Federais 
mineiros alocar recursos no orçamento da União para a construção do 
"campus". 

Nós, Deputados de eleitores belo-horizontinos, encaminhada por mim, 
assinamos uma emenda ao orçamento do Estado alocando recursos para 
essa construção. 

Portanto, esperamos o cumprimento, por parte do Governo, dessa lei. 
Nesta oportunidade, quero parabenizar o ilustre Deputado Rogério Correia, 

que ontem mobilizou as comunidades da região da Pampulha. Conversamos 
sobre dois assuntos. Em primeiro lugar, sobre uma emenda que eu e o 
Deputado Rogério Correia apresentamos ao orçamento do Estado, a qual 
pretendia a alocação de recursos da ordem de R$10.000.000,00 para o 
Programa Pró-Pampulha. 

Como ex-Vereador por Belo Horizonte, durante 16 anos, no meu primeiro 
mandato, levantamos a bandeira do SOS A· cu ; - Era Prefeito de Belo 
Horizonte o ilustre ex-Governador Hélio G;;rua, c tínhamos recursos 
garantidos para a canalização do Arrudas até à ponte do Perrela. De lá para 
baixo, nada se tinha de garantido. Esse movimento foi catalisador do 
processo. Conquistamos isso e levamos a canalização do Arrudas até o 
Bairro Caetano Furquim. 

Mas já preconizávamos que não adiantava apenas canalizar; era preciso 
despoluir o Arrudas; portanto, tínhamos de contar com uma série de ações, 
entre as quais o Pró-Pampulha, um antigo programa da Prefeitura e de todos 
os que desejamos ver a Pampulha recuperada. Portanto, aquela reunião foi 
importantíssima. Agora, estamos tentando marcar uma audiência com o 
Governador, para levar-lhe a nossa preocupação e mostrar-lhe a 
necessidade de que o Governo do Estado invista neste programa. 

Finalmente, tenho conversado com os Deputados individualmente e quero 
dizer que estaremos no Rio de Janeiro, a partir de amanhã; a União Nacional 
dos Legislativos Estaduais estará promovendo o seu 18° encontro, em que os 
Deputados Estaduais de todo o Pais discutirão questões inerentes ao 
exercício do mandato. 

O programa é o seguinte: no dia 24, quinta-feira, haverá a eleição da nova 
diretor:a e debate sobre o papel fiscalizador do Legislativo, que contará com 
a presença do Deputado Federal Aluisio Mercadante; da colunista política do 
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"Jornal do Brasil", Dora Kramer; do professor da UFMG, Antônio Augusto 
Anastasia. Na sexta-feira, teremos os painéis "Novo Milênio, Nova Economia, 
Novo Cidadão", "Projetando Cidadania" e "Vida e Atividade Parlamentar'. 

Chamo a atenção para o programa, porque essas questões são realmente 
importantes para o nosso parlamento, principalmente a do papel fiscalizador 
desta Casa Legislativa, como disse o ilustre Deputado Miguel Martini, que já 
foi Presidente da nossa entidade. A Assembléia de Minas tem-se notabilizado 
pelas ações dos Deputados - não só pelas individuais, mas também pelas 
coletivas - no que concerne à atividade parlamentar, ao processo legislativo, 
enfim, à nossa produção legislativa, mas, em relação à fiscalização, ainda 
temos muito que avançar. 

Então, acho oportuno que, neste congresso, possamos discutir com 
parlamentares de todo o Brasil sobre a melhoria da nossa atividade. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

telespectadores da TV Assembléia, como Vice-Líder da Bancada do PSB, 
gostaria de convidar a todos os Deputados desta Casa, de todos os partidos, 
para participar do ato público em favor da CPI da Corrupção e pela cassação 
dos Senadores Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda, que 
acontecerá amanhã, quinta-feira, dia 24 de maio, às 17 horas, na Praça Sete. 
A Bancada do PSB estende o convite a todos os Deputados, a todos os 
partidos e a todos os que nos assistem pela TV Assembléia, para que 
participem desse ato público, que entendemos ser de fundamental 
importância. Com essa situação que vive o Senado, precisamos ter uma 
resposta, e neste momento, mais do que nunca, a manifestação pública é de 
fundamental importância. Os Deputados do PSB estarão amanhã, às 17 
horas, na Praça Sete, participando desse ato público. E convidamos a todos 
para comparecerem manifestarem-se e pedirem a moralidade, principalmente 
nas questões que envolvem o poder público. 

Gostaria de ler o panfleto que a Bancada do PSB produziu. (-Lê:) 
"A cada dia a imprensa divulga novas informações sobre atos de corrupção 

envolvendo o Governo FHC: desvio do dinheiro do TRT de São Paulo, 
negociatas na privatização das empresas telefônicas, desvio de verbas 
públicas em órgãos como a SUDENE e a SUDAM, que deveriam combater a 
miséria e as desigualdades regionais. 

São milhões e milhões de reais de recursos públicos esvaindo-se pelo ralo 
da corrupção. Ao mesmo tempo, Senadores violam a votação secreta do 
Congresso Nacional, numa atitude antidemocrática e de desrespeito à ética, 
ao decoro parlamentar, e ofensiva a todos os brasileiros. Só a pressão 
popular pode forçar ação mais efetiva contra a impunidade que toma conta 
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de todo o Pais." 

Estaremos na Praça Sete, manifestando publicamente a nossa indignação 
com os fatos que estão acontecendo, contrários à corrupção e a favor da 
CPI, cujas discussões foram retomadas pelo Senado, que está buscando 
novas assinaturas para a sua instalação, que é de fundamental importância 
não só para a transparência dos atos do Govemo, mas também como uma 
prova de respeito àqueles que confiaram o mandato aos Senadores. Estendo 
esse convite a todas as bancadas desta Casa. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Aproveitando a presença dos Deputados. 

quero comunicar a todos da Casa que terá inicio amanhã, no Rio de Janeiro, 
a Conferência da UNALE. Será um encontro em que Deputados de todo o 
Brasil discutirão um assunto fundamental para todo o Poder Legislativo, que 
é a competência fiscalizadora deste Poder, e esse encontro deve ser 
prestigiado. Parece-me que todas as Assembléias do Pais estão mandando 
muitos de seus Deputados para lã, e, como cada um irá por conta própria, 
não haverá problema algum; todos devem participar desse debate, que, sem 
dúvida nenhuma, vai melhorar a qualidade do Legislativo. Temos denunciado 
aqui a nossa fraqueza, nossa falha no aspecto fiscalizador, e esse debate, 
que contará com debatedores muito bem preparados, será extremamente 
enriquecedor e vai melhorar muito a nossa atuação. Então, deixo essa 
lembrança para todos os Deputados, pois já está bastante divulgado. O 
Deputado Márcio Cunha, que faz parte da Diretoria da UNALE - é o Diretor 
Regional -, também deve estar fazendo esse trabalho de mobilização. Então, 
seria muito interessante que cada um de nós pudesse abrir esse espaço e ir 
ao Rio de Janeiro. O encontro será. na quinta-feira e na sexta-feira, quando 
será encerrado. Nele, teremos a eleição da nova Diretoria e debateremos 
essa questão do aspecto fiscalizador do Poder Legislativo, e a presença de 
todos é fundamental para que possamos crescer e nos aprimorar. Muito 
obrigado. 

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. 

DECISÃO DA PRESIDtNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do art. 82 

do Regimento Interno e tendo em vista as indicações contidas em acordo de 
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Lideres, designa os membros das com1ssoes permanentes que 
participarão das reuniões conjuntas previstas no§ 1• do art. 204, destinadas 
à apreciação dos projetos de que trata a Subseção 11 da Seção IV do Capitulo 
I do Titulo VIl do Diploma Regimental, as quais reger-se-ão pelas normas 
complementares constantes desta decisão. Pela Comissão de Administração 
Pública: Deputados Eduardo Brandão, do PMDB, e Hely Tarq üinio, do PSDB; 
pela Comissão de Assuntos Municipais: Deputados Dimas Rodrigues, do 
PMDB, e Ai~on Vilela, do PSDB; pela Comissão de Justiça: Deputados 
Geraldo Rezende, do PMDB, e Agostinho Silveira, do PL; pela Comissão de 
Defesa do Consumidor: Deputados Maria José Haueisen, do PT, e João 
Paulo, do PSD; pela Comissão de Direitos Humanos: Deputados Edson 
Rezende, do PSB, e Durval Ângelo, do PT; pela Comissão de Educação: 
Deputados Paulo Piau, do PFL, e Antõnio Carlos Andrada, do PSDB; pela 
Comissão de Meio Ambiente: Deputados José Milton, do PL, e Fábio Avelar, 
do PPS; pela Comissão de Política Agropecuária: Deputados João Batista de 
Oliveira, do PDT, e Chico Rafael, do PSB; pela Comissão de Saúde: 
Deputados Marco Régis, do PPS, e José Braga, do PMDB; pela Comissão do 
Trabalho: Deputados Dalmo Ribeiro Silva, do PSD, e Bené Guedes, do PDT; 
pela Comissão de Transporte: Deputados Arlen Santiago, do PTB, e Bilac 
Pinto, do PFL; pela Comissão de Turismo: Deputados Maria Olivia, do PSDB, 
e Gil Pereira, do PPB; pela Comissão de Fiscalização Financeira: Deputados 
Mauro Lobo, do PSDB; lvair Nogueira, do PMDB; Anderson Adauto, do 
PMDB; Rêmolo Aloise, do PFL; Dilzon Melo, do PTB; Luiz Fernando Faria, do 
PPB; e Rogério Correia, do PT. 

Normas complementares para a reunião conjunta a que se refere o § 1 • do 
art. 204 do Regimento Interno: 

1 - Os membros designados nesta Decisão poderão participar da discussão 
e votação do parecer, na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, com direito a voz e voto. 

2 - Os membros referidos no item 1 terão direito a voto, na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, relativamente apenas às matérias 
abrangidas pela competência das comissões por eles representadas. 

3 - Na auSência de um dos membros relacionados no item anterior, o Líder 
de bancada poderá indicar ao Presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira um substituto. 

4 - A Comissão de Fiscalização Financeira poderá reunir-se com 
representantes ou grupos de representantes das comissões, a fim de discutir 
os projetos a que se refere esta Decisão. 

5 - O quórum para a abertura dos trabalhos e para deliberação será o da 
maioria dos membros da Comissão de Fiscalização Financeira. 

6 - A designação do relator será feita pelo Presidente da Comissão de 
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Fiscalização Financeira, 24 horas após o término do prazo de 
apresentação de emendas. 

7 - As emendas serão entregues na Área de Apoio às Comissões, no prazo 
regimental. 

Mesa da Assembléia, 23 de maio de 2001. 
Wanderley Ávila, 2•-secretário, no exercício da Presidência. 

Comunicação da Presidência 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e 

aprovado, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n• 9, o 
Requerimento n• 2.274/2001, da Comissão de Transporte. Publique-se para 
os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Turismo- aprovação, na 52• 
Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.154/2001, do Deputado Álvaro 
Antônio; de Meio Ambiente - aprovação, na 59• Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n•s 2.212/2001, do Deputado Gil Pereira, e 2.215/2001, do 
Deputado Paulo Piau; e de Política Agropecuária - aprovação, na 62• 
Reunião Ordinária dos Requerimentos n•s 2.177/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, e 2.188/2001, do Deputado Doutor Viana (Ciente. 
Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, a Presidência defere, nos termos do inciso XXI do art. 232 do 

Regimento Interno, requerimento do Deputado Fábio A velar e outros em que 
solicitam a realização, no dia 5 de junho do corrente, de reunião especial 
comemorativa ao Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 

não há quórum para o prosseguimento da reunião, razão pela qual solicito o 
encerramento, de plano, da reunião. 

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados, que, somados 

aos 3 em comissões, perfazem o total de 23 Deputados. 
Questões de Ordem 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, tendo em vista que temos 
matéria relevante em pauta e tem sido praxe na Casa V. Exa. deliberar por 
uma nova chamada, requeremos a V. Exa. que faça novamente chamada 
nominal para que haja tempo para chamar os Deputados que se encontram 
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nos sei.Js gabinetes. 

Por outro lado, salvo melhor juízo, no momento há quatro comissões em 
funcionamento, então deve haver um número maior de Deputados nas 
comissões. Caso contrário, não estariam funcionando. Ainda há pouco estive 
na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e vi que está 
funcionando. Portanto, seria preciso verificar melhor o número de Deputados 
presentes nas comissões. 

O nosso requerimento é para que V. Exa. faça uma nova chamada, uma 
vez que o nosso dever é estar na Casa e trabalhar pelo povo de Minas 
Gerais. Esta seria uma boa oportunidade para apreciar o projeto que trata da 
reforma administrativa do Estado de Minas Gerais. Sr. Presidente, temos 
matéria importantíssima em pauta e parece que há interesse de alguns 
Deputados da Oposição em obstruir e impedir a apreciação desses projetos. 
Acho que agora os Deputados devem votar contra ou a favor, mas, de 
qualquer maneira, é um dever do Deputado participar dessas votações. Com 
a nova chamada, teremos o quórum necessário para produzirmos trabalho 
em beneficio do povo de Minas Gerais. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, o Regimento é claro. Não 
tivemos nem 26 Deputados. A reunião, para ter existência legal, tinha que ter, 
no mínimo, 26 Deputados. Aí, sim, V. Exa. poderia fazer quantas chamadas 
fossem necessárias. Mas até a decisão de V. Exa. sobre a questão de ordem 
do parlamentar, após a minha questão de ordem de chamada, não é 
pertinente pelo fato de haver apenas 22 parlamentares. 

Com relação á questão da Comissão de Transporte, o Deputado está 
equivocado, porque apresentamos lá um requerimento fazendo uma 
denúncia grave contra o DER-MG. Só para ilustrar a questão que se levanta 
na Comissão de Transporte, a denúncia envolve o DER-MG e duas 
empresas: a São Geraldo Ltda., que atende a Diamantina, e a Saritur Ltda. 

Gostaria de lembrar a V. Exa., o Deputado Álvaro Antônio foi membro de 
uma CPI do Transporte na Casa, a requerimento do Deputado Marcos 
Helênio. A empresa São Geraldo, na época, denunciou que estava sendo 
perseguida, sofrendo retaliações por não haver aceitado entrar na caixinha 
de campanha do então Governador, hoje Vice-Governador. Essa empresa 
vem até hoje conseguindo sobreviver na linha com processos, liminares e 
ações na justiça e mandados de segurança. o golpe final agora é que o 
DER-MG está colocando superposição de linhas da Saritur para tentar 
destruir essa empresa. 

Esse ato de coragem ocorrido com o Deputado Álvaro Antônio é de 
conhecimento. Queremos fazer um debate entre o DER-MG, a Saritur e a 
São Geraldo. Não foi possível fazer esse debate. Por isso, o requerimento 
não pôde ser aprovado. Lá no teatro, onde está ocorrendo, não há quórum. 
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Há apenas um parlamentar lá, e precisaríamos de três. Assim, a questão 
de ordem não pode ser apresentada porque não temos 26 Deputados. Pedi o 
encerramento de plano. Como se constatou a presença de apenas 22 
Deputados, V. Exa. tem de encerrar a reunião. Se houvesse 26 Deputados, 
seria permitido o processo de discussão e seria permitido o prosseguimento 
da leitura dos requerimentos por V. Exa. Aí, sim, V. Exa. poderia fazer 
quantas chamadas quisesse. Estamos solicitando o cumprimento e o respeito 
ao Regimento. 

Digo mais. Os dois projetos que estão em pauta são importantíSsimos. 
Faço questão de falar o que disse ao Líder Antônio Andrade. Não discordo 
dos projetos, mas queremos que a discussão e a votação deles aconteçam 
com quórum. O projeto da educação é um projeto sério e necessário. 

Com relação ao desmembramento da Secretaria, concordamos. No início 
do Govemo, fomos contrários á criação de uma supersecretaria, unificando 
coordenação política, o Gabinete á Casa Civil, a questão da comunicação. 
Na época, pensava-se em ter um supersecretário ou um primeiro-ministro no 
Governo. Depois, foram descobrindo que esse primeiro-ministro é o Vice, 
porque já implantamos, em Minas, o parlamentarismo caboclo. Então, está 
separando. É correto. É impossível imaginarmos uma supersecretaria 
funcionando. 

Independentemente da minha posição de respeito aos projetos e de 
considerá-los necessários, não quero que essa discussão se faça sem 
quôrum. V. Exa. não tem instrumento reF ·· · · •· ·! para uma nova chamada, 
porque temos presentes 22 Deputados. Ca:oc c:mirário, seria uma questão de 
ordem reincidente sobre a anterior, o que feriria o Regimento. 

Tenho certeza de que V. Exa. vai ser orientado, agindo de acordo com o 
seu espírito correto e democrático, como sempre, no Plenário. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo que 
responderam á chamada 20 Deputados. Há mais três na Comissão de 
Turismo. A informação que nos chega agora é que há mais 4 Deputados na 
audiência pública da Comissão de Transporte, perfazendo um total de 27 
Deputados. Os Deputados presentes à reunião onde V. Exa. se encontrava 
eram o Deputado Mauro Lobo, o Deputado Arlen Santiago, o Deputado Ivo 
José e o Deputado Doutor Viana. 

O Deputado Durval Ângelo - Precisariamos de três para fazer a votação. E 
a votação não foi feita. 

O Sr. Presidente - Há 27 Deputados presentes, número suficiente para a 
continuação dos trabalhos. 

O Deputado Durval Ângelo- Se V. Exa. diz que há 27, a minha questão de 
ordem fica prejudicada. Penso que podemos estar revivendo o milagre que 
foi feito, há 2000 anos, dos pães. Se realmente há 27, fica prejudicada a 
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minha questão de ordem. 

2• Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1• Fase, a Presidência 

passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Fui à assessoria e perguntei quantos 

requerimentos havia para ser apreciados. Fui informado de que havia seis. 
Retirei o meu requerimento para a votação. Caso V. Exa. entre no projeto, o 
meu requerimento está aí protocolado desde a semana passada. Tive uma 
informação que não corresponde com a verdade. Então, está mantido. 
Solicito que venha para a pauta. Fui à Mesa e perguntei quantos 
requerimentos havia para ser votados. Tive cuidado e zelo para com o 
Regimento, o que sempre demonstramos aqui. Solicito que o meu 
requerimento volte. V. Exa. é orientado pela assessoria da Mesa. Gostaria 
que V. Exa. fizesse essa consulta para verificar isso. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo que 
não havia quórum para votação, razão pela qual não foi colocado em 
votação. 

O Deputado Durval Ângelo - Assim como precisamos de 39 Deputados 
para votar, precisamos também de 39 Deputados para fazer a discussão. 
Isso está claro no Regimento. 

O Sr. Presidente - V. Exa., com certeza absoluta, é sabedor de que, para 
designar o relator, bastam 26 Deputados. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n• 

1.419/2001, do Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização de 
Secretarias de Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n•s 1 a 6, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação 
com as Emendas n•s 1 a 6, da Comissão de Justiça, e 7 a 12, que apresenta. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
as Emendas n•s 1 a 6, da Comissão de Justiça, 7 a 10 e 12, da Comissão de 
Administração Pública, e 13 a 16, que apresenta, e pela rejeição da Emenda 
n• 11, da Comissão de Administração Pública. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do Deputado 
Mauro Lobo, que recebeu o n• 17, e uma do Deputado Sávio Souza Cruz, 
que recebeu o n• 18. Nos termos do art. 211 do Regimento Interno, a 
Presidência designa relator o Deputado Luiz Fernando Faria, para emitir 
parecer sobre as Emendas n•s 17 e 18, concedendo-lhe o prazo de 24 horas. 

Questões de Ordem 
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode 

perceber, precisamos de 39 parlamentares no Plenário, e temos apenas 23, 
considerando-se os 5 em comissões. Assim, solicito o encerramento de plano 
da reunião. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, solicito a recomposição de 
quórum. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo que 
existe quórum para a continuação dos trabalhos .. 

O Deputado Durval Ângelo - Fiz uma questão de ordem, e o Deputado Luiz 
Tadeu Leite, outra. V. Exa. tem de responder a minha e, em seguida, a do 
Deputado Luiz Tadeu Leite. 

O Sr. Presidente - Existem em Plenário 21 Deputados. Com mais 7 nas 
comissões, teremos um total de 28 Deputados. 

O Deputado Durval Ângelo - Mas houve uma solicitação de recomposição 
de quórum, Sr. Presidente. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite- Retiro minha solicitação. 
O Deputado Durval Ângelo - Então faço o pedido de recomposição de 

quórum. 
O Sr. Presidente - Não há necessidade, uma vez que temos a presença de 

21 Deputados em Plenário, com mais 7 Deputados em comissões. 
O Deputado Durval Ângelo - A cãmara de TV poderia correr no Plenário, 

pois a televisão tem essa virtude de nos permitir a constatação. A cãmara 
está correndo, e podemos ver que não temos o número suficiente de 
Deputados em Plenário. Na Mesa, também, temos apenas três Deputados, 
contando com a presença do Líder do Governo. 

O Sr. Presidente - Neste momento, como alguns Deputados retiraram-se 
do Plenário, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
dos Deputados, para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados, que somados 

aos 7 em comissões, perfazem o total de 27 Deputados, número suficiente 
para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, o Deputado Luiz Fernando 
Faria, para emitir seu parecer. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, ouvi V. Exa. dizer, há pouco, 

dessa mesma mesa, que concedia ao relator o prazo de 24 horas para 
apresentar seu parecer sobre a matéria. Aguardávamos esse relatório após 
24 horas, ou seja, amanhã, e, nesse sentido, orientamos a assessoria da 
Minoria e os demais Deputados. Agora, somos surpreendidos com o 
chamamento do relator para que profira seu parecer sobre a matéria, o que 
não esperávamos. Gostaria que V. Exa. respondesse a essa questão. 
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O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que concedeu prazo de atê 

24 horas para o Deputado Luiz Fernando Faria emitir o seu parecer. E o 
Deputado Luiz Fernando Faria neste momento, já se encontra em condições 
de emitir o seu parecer, e o número de 27 Deputados permite que assim 
proceda. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Era minha intenção louvar aqui a atitude de 
V. Exa. e esclarecer que o prazo de atê 24 horas ê um prazo máximo. Mas se 
o relator tem condições de apresentar o seu relatório, pode fazê-lo no minuto 
seguinte, e o Deputado está pronto para tal. De forma que está correta a 
decisão de V. Exa., e podemos, havendo quórum suficiente, continuar na 
discussão desse projeto. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Fernando Faria. 
O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

agradeço as ponderações do Deputado João Leite, que sempre tem muito 
cuidado com as questões importantes do Estado. Entendemos que essa 
reforma administrativa ê muito importante, mas estamos em condições de 
relatar esse projeto. Sr. Presidente, este ê o meu parecer: 

PARECER SOBRE AS EMENDAS N"S 17 E 18 APRESENTADAS EM 1° 
TURNO AO PROJETO DE LEI N" 1.419/2001 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epigrafe dispõe 

sobre a reorganização de secretarias de Estado e dá outras providências. 
Preliminarmente, a matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com as Emendas n•s 1 a 6, que apresentou. 

Em reunião conjunta, a Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação da proposição com as Emendas n•s 1 a 6, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e as Emendas n"s 7 a 12, que apresentou. Por sua 
vez, a Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação da 
matéria com as Emendas n•s 1 a 6, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
as Emendas n•s 7 a 10 e 12, da Comissão de Administração Pública, e as 
Emendas n•s 13 a 16, que apresentou. 

Por ocasião da discussão do projeto em Plenário, foram apresentadas as 
Emendas n•s 17 e 18, sobre as quais nos compete emitir parecer, nos termos 
regimentais . 

Fundamentação 
A Emenda n• 17, do Deputado Mauro Lobo, objetiva transformar 80 cargos 

da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, 80 cargos da 
carreira de Administração Orçamentária e Financeira e 80 cargos da carreira 
de Gestão Administrativa, de que trata a Lei n• 13.085, de 1998, em 240 
cargos da carreira de Administrador Público, de que trata a Lei n• 11.658, de 

~----------------~------------_J 
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1994. 

De acordo com a justificação apresentada pelo Deputado, a proposta 
objetiva contribuir para o melhor planejamento das atividades administrativas 
em longo prazo, pois visa a garantir a não-interrupção do programa de 
qualificação dos servidores estaduais. De fato, a medida é benéfica para a 
administração pública, pois garante a manutenção da carreira de 
Administrador Público, que, segundo a justificação, representa a única fonma 
regular e constante de ingresso nos quadros especializados em gestão no 
serviço público estadual. No entanto, apresentamos a Subemenda n• 1 , que 
visa corrigir problemas técnicos da emenda ora analisada. 

A Emenda n• 18, do Deputado Sávio Souza Cruz, transfere a função de 
redação e edição do noticiário do jomal "Minas Gerais" da extinta Secretaria 
da Casa Civil e Comunicação Social para a autarquia Imprensa Oficial do 
Estado de Minas Gerais. Ainda, assegura ao ocupante de cargo de Técnico 
de Comunicação Social ou detentor de função pública lotado e com exercício 
no extinto órgão autônomo Imprensa Oficial de Minas Gerais, que se 
encontre na situação referida no parágrafo único do art. 24 da Lei n• 11.177, 
de 1993, e no art. 1• do Decreto n• 34.874, de 1993, o direito de manifestar a 
opção de que trata o art. 13 da Lei n• 11.050, de 1993, desde que 
comprovadas as condições que especifica. 

Segundo justificação do parlamentar, a medida visa a conrigir um equívoco 
praticado pela administração estadual anterior, que transferiu, por meio da 
Lei n• 11.177, de 1993, as funções editorial e de redação da Imprensa Oficial 
para a Secretaria da Casa Civil, e deslocou para essa Secretaria os 
servidores que desempenhavam me ·,".''' "~s de redação e edição do 
noticiário do jomal "Minas Gerais" n2 I :·•prensa Oficial. No entanto, tais 
servidores, de fato, continuam atuando na autarquia. Assim sendo, 
entendemos que a proposta conrige uma distorção, fortalecendo a Imprensa 
Oficial e os servidores. Entretanto, para aprimoramento da técnica legislativa, 
pois a emenda apenas acrescenta parágrafos, sem indicar a que artigos 
seriam acrescidos, opinamos pela sua aprovação, na fonma da Subemenda 
n• 1, que apresentamos, excluindo apenas a alínea "a" do inciso 11 do § 2• da 
referida emenda. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação da Emenda n• 17 na fonma da 

Subemenda n• 1 e da Emenda n• 18 na fonma da Subemenda n• 1. 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 17 

Acrescente-se ao capítulo V o seguinte artigo 
"Art. . ... - Ficam transfonmados quarenta ca;gos da Carreira de Políticas 

Públicas e Gestão Govemamental, quarenta cargos da Carreira de 
Administração Orçamentária e Financeira e oitenta cargos da Carreira de 
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Gestão Administrativa, de que trata o art. 1° da Lei no 13.085, de 31 de 
dezembro de 1998, em cento e sessenta cargos da Carreira de Administrador 
Público, de que trata a Lei n° 11.658, de 2 de dezembro de 1994.". 

- Dê-se aos Anexos I e 111 da Lei no 13.085, de 31 de dezembro, a seguinte 
redação: 

"Anexo I 
(a que se refere o art. 2° da Lei n° 13.085, de 31 de dezembro de 1998) 
Quantitativos de Cargos das Carreiras e Sua Distribuição pelas Classes 

* - O quadro dos Quantitativos foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 25.5.01. 

Anexo 111 
(a que se refere o art. 21 da Lei n° 13.085, de 31 de dezembro de 1998) 

Quantitativos de Cargos da Carreira de Administrador Público e Sua 
Distribuição por Classes 

Classe Número de cargos 
I 340 

11 120 
111 60 
IV 25" 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 18 
Acrescente-se ao Capítulo V os seguintes artigos: 
"Art ..... - A função de redação e edição do noticiário do jornal "Minas 

Gerais", órgão oficial dos Poderes do Estado, fica transferida da extinta 
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social - SECOM - para a 
autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais- IOMG. 

Art. .... - Fica assegurado ao ocupante do cargo de Técnico de 
Comunicação Social ou detentor de função pública lotado e com exercício no 
extinto órgão autônomo Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, na 
situação referida no parágrafo único do art. 24 da Lei n° 11.177 e no art. 1° 
do Decreto n° 34.874, ambos de 10 de agosto de 1993, o direito de 
manifestar a opção de que trata o art. 13 da Lei n° 11.050, de 19 de janeiro 
de 1993, desde que comprovadas as seguintes condições: 

I - Na data da Lei n° 11.177, de 10 de agosto de 1993, o servidor 
desempenhasse as atribuições inerentes ao cargo ou à função pública 
correspondente; 

11- tenha permanecido, por exigência do serviço, em exercício com 
subordinação á editoria-geral do órgão oficial dos Poderes do Estado, nas 
atividades referidas no inciso anterior, após a Lei n° 11.177, de 10 de agosto 
de 1993, e até a data da vigência dessa lei. 

Parágrafo único - A comprovação das condições a que se referem os 
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Art ..... - Para efeito do disposto no artigo anterior, fica incluída a classe de 
Analista de Comunicação Social, I a 111 , com sete cargos, e nível de 
vencimentos de X a XII. no Anexo I, a que se refere o art. 4° da Lei n• 11.177, 
de 1 O de agosto de 1993, assim como as funções públicas de igual 
denominação, em número de vinte e sete, compondo a carreira de 
Comunicação Social. 

Art ..... - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração 
adotará as providências necessárias para a recomposição do Anexo 111 - F, 
do Decreto n• 36.033, de 19 de setembro de 1994.". 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, farei uma pergunta ao relator. 

Na última emenda, Deputado Luiz Fernando Faria, V. Exa. referiu-se ao 
Anexo IV. Quero saber qual é o número da lei. 

O Deputado Luiz Fernando Faria- Anexo IV da Lei n• 11.177, de 10/8/93. 
O Deputado Durval Ângelo - V. Exa. poderia discorrer brevemente, a fim de 

facilitar a nossa compreensão, sobre o Anexo IV da Lei n• 11.177? Isso nos 
ajudará no momento da votação, porque saberemos com segurança o que 
estamos apreciando. Portanto, como relator da matéria, com pleno 
conhecimento da questão, com tempo suficiente para estudá-la - as 24 horas 
que se transformaram em 22 minutos, V. Exa. poderia nos explicar o Anexo 
IV. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Deputado Durval Ângelo, como o 
conheço bem, sei do cuidado que tem para com as matérias importantes do 
nosso Estado, como essa que estamos discutindo, mas no momento não 
estou de posse do Anexo IV. 

O Deputado Durval Ângelo - Mas V. Exa., ao fazer o relatório, não fez a 
consulta? Não tenho a Lei n• 11.177. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Deputado Durval Ângelo, o relatório foi 
feito com muito critério. Neste momento não estou de posse do Anexo IV, 
mas posso apresentá-lo assim que chegar às minhas mãos. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo que o 
relator não está com o Anexo IV em seu poder. Tendo chegado ao término da 
apresentação do seu parecer e não havendo quórum para a votação do 
projeto, daremos prosseguimento à discussão da matéria em pauta. 

O Deputado Durval Ângelo -Sr. Presidente, solicito o encerramento, de 
plano, da reunião porque não podemos continuar sem o conhecimento do 
Anexo IV da Lei n• 11.177. 

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, queria deixar claro para os 
telespectdores que o Deputado Durval Ângelo está agindo de forma 
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capciosa. Ele está usando uma armadilha. Todos sabem que se eu 
perguntar o que está escrito na página 324 da lista telefônica, ele não vai 
saber. Da mesma forma, ninguém sabe tudo sobre a Constituição. É bom 
lembrar que o relator não está falando apenas por ele. Há uma equipe que o 
assessora e que diz a ele o que está certo. O pessoal que está assistindo 
pensa que é ridículo o Deputado ler o relatório, mas ele está absolutamente 
certo. Todos já sabem da capciosidade do Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado João Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, solic~o que seja feita a 
chamada para recomposição de quôrum. 

O Deputado Luiz Fernando Faria -Sr. Presidente, gostaria de agradecer as 
ponderações do Deputado Antônio Genaro. Apesar de conhecer os cuidados 
que o Deputado Durval Ângelo sempre tem com relação a matérias 
importantes, queria dizer que essa matéria foi amplamente discutida nas 
comissões. Apenas estou relatando as Emendas n•s 17 e 18. O assunto ao 
qual ele se refere já foi discutido e aprovado nas comissões. 

O Sr. Presidente - Em atenção á questão de ordem suscitada pelo 
Deputado João Pinto Ribeiro, a Presidência solic~ ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados, para a recomposição de quôrum. 

O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados, que, somados 

aos 7 em comissões, perfazem o total de 29 presentes. Não há quórum para 
votação, mas o há para a discussão da matéria em pauta. 

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei n• 
1.341/2000, do Governador do Estado, que altera a redação do art. 3° da Lei 
n• 11.721, de 29/12/94, que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal 
da Educação e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. A 
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Com a palavra, 
para discutir o projeto, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Le~e - Sr. Presidente e Srs. Deputados, telespectadores 
da TV Assembléia e público presente na Assembléia Legislativa, queremos 
fazer a discussão do Projeto de Lei n• 1.341/2000, do Governador do Estado, 
que pretende renovar o contrato dos servidores que estão contratados pelo 
Estado. Tivemos algumas vezes, oportunidade de legislar em favor desses 
cidadãos, que, há algum tempo, vêm prestando serviços ao Estado de Minas 
Gerais sem nenhum reconhecimento por parte do Governo. 

É claro que não podemos dizer que o reconhecimento não é desse 
Governo. Nenhum dos Governos de Minas Gerais até o momento 
reconheceu a situação desses servidores. Depois de rnu~os anos de trabalho 
no Estado, quando o contrato se encerra, deixam o serviço sem nenhum dos 
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direitos a que os trabalhadores fazem jus. 

Trata-se de uma situação de total injustiça no Estado e que vem se 
perpetuando ao longo de diversos Governos. Vemos agora novamente esse 
Governo e esse Governador solicitar uma renovação, uma prorrogação do 
prazo para esses contratados. Prorrogação que, na verdade, deveria já ter se 
encerrado com o concurso público. Essa é a expectativa que temos: de que 
efetivamente aconteça o concurso público, e essas pessoas tenham 
oportunidade de ingressar no Estado e desfrutar dos direitos a que todos os 
trabalhadores fazem jus. 

Sempre ouvimos falar da justiça que há nesse Governo. Quando 
deparamos com situações como essa, em que o Governador envia a esta 
Casa um pedido para a prorrogação dessas contratações, constatamos que a 
justiça não está sendo feita a esses servidores. 

O problema é mais grave. Sabemos que não teremos a situação desses 
servidores resolvida nem com concurso público. O Estado faz a exigência de 
determinada escolaridade para a participação no concurso. Isso até para 
aqueles cargos de ajudante de serviços gerais. Há alguns desses servidores 
que já estão há 10, 15, ou 20 anos nessa situação. Virá o concurso público, e 
eles não terão a escolaridade exigida para participar dele. Portanto, não terão 
oportunidade de ingressar no serviço público. Como ficará a situação 
desses? Alguns, repito, estão há mais de dez anos prestando serviço à 
população de Minas Gerais e não serão reconhecidos; nã estarão aptos para 
participar do concurso público. A injustiça permanecerá para esses cidadãos 
mineiros. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) -Obrigado, Deputado João Leite. 
Estamos plenamente de acordo com o seu raciocínio. Essa injustiça seria 

cometida, não tivesse o Deputado Ermano Batista conduzido o processo na 
Comissão de Constituição e Justiça, corrigindo essa distorção, tomando 
possível àqueles que já estão há mais de três anos no serviço público e 
àqueles que se inscreveram em 1994, se não me engano, para fazer o 
concurso, a dispensa dessa exigência mínima da escolaridade. Pela LDB, se 
não me engano, é até a a• série. 

A dificuldade que Unhamos e ainda existe é exatamente a prática que 
existiu durante muito tempo. Vamos precisar corrigir isso. Lembro-me de que 
o Governador Eduardo Azeredo ia fazer esse concurso. Entre os inscritos, a 
grande maioria tinha curso superior. Qual a prática? Entravam como serviçal, 
mas não cumpriam essa tarefa. E, então, iam galgando, pouco a pouco, 
espaço para trabalhar em outras funções e setores. E aquelas pessoas que 
querem prestar esse serviço não tinham condições de competir e concorrer. 

Esses servidores mais humildes, que prestarão serviços gerais e cuidarão 
do bom estado de funcionamento das instalações de todos os órgaos, 
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deveriam partir de uma quantidade de pontos proporcional ao tempo de 
experiência e atividade na função, para se fazer justiça, uma vez que não 
galgarão outros postos. 

É uma grande injustiça que se comete e, como já foi dito pela manhã, se, 
por ventura, não forem aprovados no concurso, não terão direito algum. 
Precisamos corrigir essa injustiça, e o substitutivo do Deputado Ermano 
Batista veio retificar essa exigência absurda para o caso que examinamos. 
Fica aqui nosso registro. Parabéns para V. Exa. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Miguel Martini. Mais á frente, 
iria ressaltar o Substitutivo n° 1, do Deputado Ermano Batista. 

O Deputado Durval Ângelo {em aparte)* - Deputado João Leite, aproveito a 
oportunidade para fazer uma discussão própria à desse projeto, 
considerando-se o cargo de Presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
que V. Exa. exerceu nos últimos anos, com muita firmeza, honestidade, 
bravura e, acima de tudo, sensibilidade aos problemas dos mais pobres. 

O Projeto de Lei n° 1.341/2000, trata de questões relativas à educação; 
nada mais próprio que discutirmos, também, questão relativa aos direitos 
humanos. Assim, gostaria de dar ciência ao Plenário de que, hoje, tivemos 
uma audiência no Comando da Policia Militar, com o Cel. Álvaro, a pedido da 
Associação dos Oficiais, pela qual fomos procurados, na semana retrasada, 
por meio de sua diretoria, representada pelo Maj. Domingos Sávio de 
Mendonça, que denunciava o desrespeito aos direitos humanos, na Policia 
Militar, no tocante à promoção de oficiais. Eles denunciaram que 45 oficiais 
foram preteridos em suas promoções, em prol da de vários outros oficiais que 
serviam no gabinete do Governador e em outras áreas burocráticas. Segundo 
eles, houve uma quebra de hierarquia, algo caro na instituição, em função de 
objetivos políticos. 

Em função disso, a Comissão de Direitos Humanos realizou um debate 
público com a Associação e representantes de outras associações, 
decidindo, caso não houvesse entendimento com a Policia Militar, apresentar 
uma proposta de emenda à Constituição, assim como já havíamos agido, 
com o apoio de todos os parlamentares, à época da desvinculação do Corpo 
de Bombeiros Militar da Policia Militar. Com certeza, a Assembléia corrigiria 
essa injustiça. 

Registro de público que o Comandante da Policia Militar concedeu total e 
absoluta abertura para a negociação com a entidade, a fim de resolver todos 
os casos que foram comprovados relativos à questão do desrespeito a um 
direito pela forma administrativa e, mais ainda, registrou que, nesses dois 
anos, a Policia Militar deseja estreitar os laços com a Comissão de Direitos 
Humanos e que nomeará dois oficiais para acompanhá-la diretamente. As 
denúncias de desrespeito e outras chegariam com a maior rapidez ao 
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Sr. Presidente, desejo tratar essa questão na discussão de um projeto da 
educação, porque a questão dos direitos humanos é fundamental e passa 
pelos aspectos educacionais, que têm de ser destacados. Já fomos 
procurados em outros tempos por praças que vinham denunciar 
irregularidades, mas foi a primeira vez que fomos procurados por oficiais 
representados em sua entidade de classe. Isso é muito importante. 
Cobraremos o respeito do policial aos direitos humanos, ou seja, ao cidadão 
comum. Muitas vezes, os seus direitos são desrespeitados na corporação. 
Acompanham critérios políticos, que se impõem a critérios técnicos. Os 
oficiais que receberam notas ótimas em seu batalhão foram preteridos na 
promoção. 

Em homenagem ao papel que o Deputado João Leite cumpriu nesses anos 
todos na Comissão de Direitos Humanos e em função de entendermos que a 
educação não está desvinculada da questão dos direitos humanos, deixo 
bem claro esse fato ocorrido hoje. Esperamos que os entendimentos 
aconteçam o mais rápido possível e que a Polícia Militar esteja 
acompanhando diretamente a Comissão de Direitos Humanos, tentando levar 
a solução para esses problemas. A violência policial cresce como o fruto de 
um processo de exclusão da sociedade em função da crise econômica. Não 
resolveremos os problemas sociais com a Polícia, mas com as políticas 
sociais de inclusão. 

Faço esse registro e concordo plenamente com as questões que V. Exa. 
está levantando a respeito do Projeto de Lei n• 1.341, as quais são 
pertinentes. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Agradeço o aparte de V. Exa. Espero que o 
Comando reveja as promoções feitas recentemente pelo Governador do 
Estado. Acompanhando uma das reuniões da Comissão de Direitos 
Humanos, tivemos a oportunidade de receber os oficiais, que reconheceram 
o papel dessa Comissão. Ninguém mais acredita nessa história da Comissão 
de Direitos Humanos. O seu trabalho em Minas Gerais é reconhecido em 
todos o níveis e em todos os segmentos. Ela esteve presente em situações 
diversas de violação dos direitos do cidadão de Minas Gerais. Fomos a São 
Gonçalo do Pará para resolver o problema do lixo tóxico. Infelizmente, várias 
pessoas morreram com leucemia nessa cidade. Tivemos a oportunidade de 
intervir nessa situação. Intervimos também na situação do pavilhão da 
Gameleira. Esperamos que o Governador faça uma revisão e que tenha 
consciência com relação à promoção dos oficiais que estão no gabinete 
militar, que merece uma avaliação da Assembléia Legislativa por gastar 
muito. 
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Sr. Presidente, gostaria de discutir isso com maior número de 

Deputados em Plenário. Queremos falar dos 100 mil professores que terão a 
prorrogação de seus contratos sem nenhuma garantia de direitos. 

Solicito a V. Exa. que encerre a reunião por falta de quórum, garantindo o 
tempo que ainda me resta para que continue a tratar dessa questão na 
reunião da noite. 

• - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de fazer essa discussão 
com maior número de Deputados em Plenário. Queremos falar dos 100 mil 
professores que terão a prorrogação de seus contratos sem nenhuma 
garantia de direitos. 

Solicito a V. Exa. que encerre a reunião por falta de quórum, garantindo o 
tempo que ainda me resta para que continue a tratar dessa questão na 
reunião da noite. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e 
de amanhã, dia 24, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para 
a reunião ordinária tambêm de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem 
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 588 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Ás dez horas do dia onze de abril de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Cabo Morais, Sargento 
Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Antõnio 
Genaro, por indicação da Liderança do PSD), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo 
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues , dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente comunica que a reunião tem por 
finalidade apreciar a matéria constante na pauta e dá ciência do oficio 
enviado pela Sra. Dalva Maria de Oliveira publicado no "Diário do Legislativo" 
de 5/4/2001. A Presidência informa aos membros da Comissão o 
recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores aos quais 
foram distribuídas: Projeto de Lei Complementar n• 33/2000 e Projeto de Lei 
n• 1.139/2000, no 1 • turno, ao Deputado Cabo Morais, e Projeto de Lei n• 

~----------------------------------__j 
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1.372/2001, no 1° turno, ao Deputado Cristiano Canêdo. Passa-se à 1• 
Parte da reunião, com discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência do Deputado 
Cristiano Canêdo, relator do Projeto de Lei n° 489/2000, no 1° turno, o 
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Sargento Rodrigues, que solicita 
prazo regimental para emitir seu parecer. Ainda com a palavra, o Deputado 
Sargento Rodrigues emite seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.210/2000, 
no 1 o turno, mediante o qual conclui pela aprovação da proposição na forma 
do Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição 
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Em seguida, o Deputado Cabo 
Morais, relator do Projeto de Lei n° 1.341/2000, no 1° turno, emite seu 
parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely TarqOínio - Cristiano Canêdo -

Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodrigues - Cabo Morais. 
ATA DA 66° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Ás dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de abril de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen, João Paulo, Agostinho Patrús, Anderson Adauto e Bené Guedes, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir o Projeto de 
Lei n° 1.450/2001, que obriga a impressão de nome do responsável cível e 
criminal em formulário emitido por fornecedor de produto ou serviço. Passa-
se à discussão e à votação de proposições sujeitas á apreciação do Plenário 
da Assembléia. Com a palavra, o relator, Deputado Bené Guedes, procede à 
leitura do parecer para o 1° turno sobre o Projeto de Lei no 837/2000. Na fase 
de discussão, o Deputado João Paulo apresenta emenda, e, logo após, o 
Deputado Bené Guedes solicita prazo regimental para analisá-la, o qual é 
concedido pela Presidência. Ato continuo, a Presidente passa à discussão e 
à votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário. A 
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Presidência submete a votação, em turno único, o Requerimento n• 
2.093/2001, que ê aprovado. A seguir, esclarece que serão ouvidos na 
reunião os Srs. Eduardo Grandinetti de Barros, assessor jurídico, 
representando o Sr. Arthur Lopes Filho, Presidente da ACMI NAS; Maria 
Laura Santos, Coordenadora do Departamento Jurídico da CDL, e Bruno 
Burgarelli Albergaria Keneipp, Coordenador do PROCON Municipal de Belo 
Horizonte. Registra-se, a presença da Sra. Ana Carolina Motta, advogada da 
FIEMG. Em seguida, a Presidente tece suas considerações iniciais relativas 
ao objetivo da reunião e, em seguida, passa a palavra a cada um dos 
convidados, que fazem as suas explanações e respondem às perguntas 
formuladas pelos Deputados presentes, conforme consta nas notas 
taquigràficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001. 
Maria Josê Haueisen, Presidente - João Paulo - Bené Guedes. 

ATA DA 22• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de abril de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio 
Avelar, Maria José Haueisen E Miguel Martini, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Alberto Pinto Coelho e 
lvair Nogueira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José 
Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a discutir, em 
audiência pública, as denúncias apresentadas contra as atividades 
mineradoras da Soeicom, em Lagoa Santa. Em seguida, o Presidente 
convida a tomar assento à mesa os Srs. Genesco Aparecido de Oliveira 
Júnior, Prefeito Municipal de Lagoa Santa, Márcio Mariani, Secretário 
Municipal de Meio Ambiente de Lagoa Santa, Rubens José de Oliveira, 
Diretor de Atividades Industriais e Minerárias da FEAM, Joseli Ramos Pontes, 
Promotora Pública de Lagoa Santa; William Freire e Paulo Pessoa, 
respectivamente, Consultor Jurídico e Consultor Técnico da Soeicom, Gil 
César Moreira de Abreu e Inácio Paulo Fernandes. O Presidente passa a 
palavra aos convidados para as suas considerações iniciais, e, após, são 
abertos os debates, conforme consta nas notas taquigràficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encenra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001. 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Fábio 

A velar. 
ATA DA 78 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMERCIO 
Às quatorze horas do dia trinta de abril de dois mil e um, comparecem na 

Câmara Municipal de São Lourenço os Deputados Maria Olivia e Pastor 
George, membros da supracitada Comissão. Está presente também o 
Deputado Edson Rezende. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião. A seguir, informa que a 
reunião se destina a tratar de assuntos relativos à exploração desordenada 
das águas minerais do Município de São Lourenço e faz a leitura da 
correspondência do Juiz de Direito Pedro Jorge de Oliveira Netto, em que 
agradece o convite para participar desta reunião e informa que compromissos 
profissionais o impedem de estar presente. Dando prosseguimento, a 
Presidente convida a tomar assento à mesa dos trabalhos os Srs. Walter 
José Lessa, Vice-Prefeito Municipal de São Lourenço; Sebastião Edicássio 
Raimundo, Prefeito Municipal de Conceição das Pedras; Francisco Lourenço 
de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço e os 
Vereadores presentes. Registra-se ainda a presença de autoridades locais e 
da região. A seguir, a Presidente agradece ao Presidente da Câmara 
Municipal, Sr. Francisco Lourenço de Carvalho, a cessão do Plenário da 
Câmara e, como autora do requerimento que gerou a reunião, faz suas 
considerações iniciais, passando em seguida a palavra aos Deputados 
Pastor George, Edson Rezende e aos demais componentes da mesa. Ato 
continuo, segue-se amplo debate, com a participação de todos os convidados 
e membros da comunidade presentes, conforme notas taquigráficas. 

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encenra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 2001. 
Maria Olivia, Presidente - Gil Pereira - Pastor George. 
ATA DA 68" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dois de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arten Santiago, Doutor 
Viana, Dinis Pinheiro e Errnano Batista, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Arten Santiago, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. Em seguida, o Presidente, a pedido do Deputado Ermano Batista, 
suspende a reunião por 1 O minutos. Reabertos os trabalhos, passa-se à 3• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Após votação, são aprovados dois requerimentos 
do Deputado Carlos Pimenta: o primeiro solicitando seja enviado oficio ao 
Governador do Estado de Minas Gerais e ao Presidente do Tribunal de 
Contas da União, pedindo o reinício imediato do asfaltamento da BR-135, 
(trecho ltacarambi-Manga-Montalvânia); o segundo solicitando seja marcada 
audiência com os Srs. Humberto Souto, Presidente do Tribunal de Contas da 
União, e Eliseu Padilha, Ministro dos Transportes, para levar ao 
conhecimento deles o resultado da audiência pública realizada pela 
Comissão no Muncipio de Manga, em 27/4/2001. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Ermano Batista - Bilac Pinto. 

ATA DA 58• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia dez de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga, Marco 
Régis, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Elaine Matozinhos, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marco Régis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente passa à discussão e votação de 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário e concede a palavra à 
Deputada Elaine Matozinhos, relatora do Projeto de Lei n• 529/99, no 2° 
turno; a relatora conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1• 
turno. Submetida a discussão e votação, é a matéria aprovada. 
Prosseguindo, a Presidência apresenta requerimento, retirando da pauta os 
Projetos de Lei n•s 1.292/2000, no 1° turno, e 716/99, em turno único; os 
Requerimentos n•s 2.096, 2.107, 2.125 e 2.170/2001. A seguir, a Presidência 
informa que a reunião se destina a debater a situação da doença de Chagas 
no Município de Verdelândia e convida o Sr. José de Souza Gomes, Prefeito 
Municipal de Verdelãndia, a tomar assento à mesa. A seguir, a Presidência 
anuncia a presença dos seguintes convidados: Sra. Maria lsaura Fernandes 
Ribeiro, Secretária Municipal de Saúde de Verdelândia; Ora. Valéria de Melo 
Rodrigues e Oliveira, Superintendente de Epidemiologia da SES-MG; Drs. 
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João Carlos Pinto Dias, da FIOCRUZ; Bernardino Azeredo, da Vigilãncia 
Epidemiológica da SES-MG; Antônio Aparecido Felício, engenheiro da 
FUNASA; Francisco Soares da Silva, médico da FUNASA O Presidente 
passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que 
motivou a reunião. Após, passa a palavra ao Sr. José de Souza Gomes, 
Prefeito Municipal de Verdelãndia, que ilustra s,;J ··' r~O)sição com frta de 
videocassete. Participam dos debates todos os parlamentares e convidados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão apresenta dois requerimentos. No primeiro, solicita seja 
realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei n° 1.337/2000, que 
dispõe sobre a proibição do uso e comercialização de produtos à base de 
amianto no Estado de Minas Gerais e dà outras providências. No segundo, 
solicita a realização de audiência pública para debater denúncias de supostas 
irregularidades administrativas e financeiras no IPSEMG. Este requerimento 
é anexado ao do Deputado Miguel Martini, anteriormente aprovado, por tratar 
do mesmo assunto. O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento, em 
que pede seja solicitada à Secretaria de Estado da Saúde investigação 
sorológica para diagnóstico e controle da doença de Chagas no Município de 
Verdelãndia, bem como outras ações auxiliares para o controle 
epidemiológico. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. 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, 17 de maio de 2001. 
Marco Régis, Presidente- Carlos Pimenta -José Braga - Luiz Tadeu Leite -

Dimas Rodrigues. 
ATA DA 61° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Ás quinze horas do dia quinze de maio de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Ailton Vilela e 
Ambrósio Pinto, 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 Aílton 
Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e, em 
seguida, designa o Deputado Ambrósio Pinto como relator do Projeto de Lei 
Complementar n° 35/2001 em 1° turno e o Deputado Ailton Vilela, como 
relator do Projeto de Lei n° 837/2000 no 1° turno. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2001. 
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Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Pedro 
Pinduca. 

ATA DA 73• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe 
Brandão, Durval Ângelo e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada 
Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Durval Ângelo, dispensa a 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 debater, a pedido dos 
Deputados Durval Ângelo e Edson Rezende, questões relativas à promoção 
da Policia Militar de Minas Gerais, notadamente a não-inclusão de quarenta e 
cinco oficiais na lista de promoções, bem como as novas promoçóes a serem 
efetivadas. Passa-se à fase de apreciação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. São aprovados os Projetos de Lei n•s 
1.458/2001, no 1° turno (relator: Deputado Marcelo Gonçalves) e 1.458/2001. 
Ato continuo, é colocado em votação o Parecer de Redação Final do Projeto 
de Lei n• 1.377/2001, do Deputado Antõnio Andrade. É aprovado o parecer. 
Em seguida, na fase de apreciação de matérias da Comissão, são aprovados 
os seguintes requerimentos: do Deputado Sargento Rodrigues, pedindo se 
realize audiência pública para debater a situação funcional dos servidores 
ocupantes dos cargos de Motorista da Policia Civil, Radioperador e 
Fotógrafo, todos da Secretaria de Estado da Segurança Pública; do 
Deputado Marcelo Gonçalves, pedindo seja encaminhado oficio ao Secretário 
de Estado da Segurança Pública e ao Delegado de Policia de Jequitinhonha, 
solicitando apuração rigorosa do caso denunciado pelo Sr. Max Sá 
Guimarães, que alega ter sido espancado pelo policial civil Clêsio Borges de 
Ofiveira, no dia 14/4/2001; dos Deputados Durval Ângelo e Edson Rezende, 
pleiteando seja agendada visita desta Comissão ao Comando-Geral da 
PMMG; seja apresentada emenda à Proposta de Emenda à Constituição n• 
52, em trâmite nesta Casa, para incluir os oficiais da PM preteridos na 
promoção, embora tenham satisfeitos os requisitos e as condiçóes 
necessárias para tanto; dos Deputados Elbe Brandão e Edson Rezende, 
pedindo seja solicitado à TELEMAR o conserto do telefone público da 
carceragem da Divisão de Tóxicos e Entorpecentes, desta Capital, visando a 
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facilitar o contato dos presos com seus familiares; do Deputado Edson 
Rezende, postulando seja autorizada a participação dos servidores Maria 
Elizabete Gontijo dos Santos e Márcio Roberto Alves dos Santos na VI 
Conferência Nacional de Direitos Humanos, a se realizar em Brasília, nos 
dias 30 e 31 de maio e 1° de junho; sejam tomadas as providências cabíveis 
pelas autoridades competentes contra as agressões sofridas pelo Sr. Pedro 
Pezzuti Aguiar, praticadas por seguranças particulares do Clube Araxá, 
naquela cidade; seja solicitada à Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte uma inspeção na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes 
desta Capital, em face da precariedade das condições de higiene e saúde 
constatadas em visita desta Comissão àquela unidade; seja realizada uma 
audiência pública em Ouro Preto, para ouvir os denunciantes e as 
autoridades responsáveis pelos fatos que teriam ocorrido naquela cidade, no 
dia 15 de abril; seja o relatório do acompanhamento do caso das 
indenizações recebidas por ex-trabalhadores da Mineração Morro Velho S.A. 
portadores de silicose, elaborado pela Secretaria Adjunta de Direitos 
Humanos, encaminhado, para análise e providências, à Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da Ação Social desta Casa; seja retirado de 
tramitação desta Comissão requerimento de sua autoria, em que solicitou a 
realização de audiência pública para discutir questão dos aposentados do 
INSS. A seguir, o Deputado Edson Rezende, atendendo a pedido do 
Deputado Luiz Tadeu Leite, passa a palavra ao Sr. Pedro Pezzuti Ávila de 
Aguiar, de Araxá, para apresentar denúnci" :l.l agressão que sofreu no dia 
31/12/2000, naquela cidade. Ato contínuo, o Presidente convida a compor a 
Mesa os Srs. Ten.-Cel. Saulo Neves Martins, representante do Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Maj. Domingos Sávio 
Mendonça, Presidente da Associação dos Oficiais da Policia Militar e 
Bombeiros Militares de Minas Gerais - AOPMBM -; Subten. Luiz Gonzaga 
Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros 
Militares de Minas Gerais- ASPRA -; 1°-Ten. Alexandre Magno de Oliveira e 
Cap. PM Marco Antõnio Bicalho. O Presidente tece as considerações iniciais 
e passa a palavra ao Deputado Durval Ângelo e a cada membro da Mesa, 
para sua exposição, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária de amanhã, 
ás 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo - Marcelo Gonçalves. 

ATA DA 60° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CI~NCIA E TECNOLOGIA 

Ás dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e um, 
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Dalmo 
Ribeiro Silva, Eduardo Brandão, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente infonma que a reunião se destina a debater o Programa Especial 
de Treinamento - PET - do Ministério da Educação para os alunos do ensino 
superior do Brasil. Registra-se a presença do Deputado José Henrique. O 
Presidente comunica que, no dia 9/5/2001, designou o Deputado José 
Henrique para relatar o Projeto de lei n. • 1.387/2001. Esgotada a matéria 
destinada à 1• Parte da Reunião, o Presidente passa à 1• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à a 
preciação do Plenário. Nesta fase, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva emite 
pareceres pela aprovação dos Projetos de lei n•s 1.231 com as Emendas de 
n•s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e 1.289/2000 na fonma do 
Substitutivo n.• 1, que apresenta. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os pareceres. O Deputado José Henrique, relator dos Projetos de 
lei n.•s 1.366 e 1.423/2001, emite pareceres pela aprovação do primeiro com 
as Emendas n•s 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça, e peta 
aprovação do segundo, e com a Emenda n• 1. Submetidos a discussão e a 
votação, são aprovados os pareceres. Na ausência do Deputado João Pinto 
Ribeiro, relator dos Projetos de lei n.•s 1.306/2000 e 1.388/2001, o 
Presidente os redistribui aos Deputados José Henrique, que emite parecer 
peta aprovação do primeiro com a Emenda n• 1, que apresenta, e Dalmo 
Ribeiro Silva, que emite parecere pela aprovação do segundo, com a 
Emenda de n• 1. A seguir, o Presidente passa à 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados 
os Projetos de lei n•s 1.227/2000 e 1.467/2001 (relator: Deputado José 
Henrique); 1.332/2000 e 1.471/2001 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 
e 1.445/01 (relator. Deputado Antõnio Carlos Andrada). Dando sequência, o 
Presidente submete a votação, e são aprovados, os Requerimentos n. •s 
2.031, 2.033, 2.186 e 2.035/2001. Passa à 3• Fase da Ordem do Dia, com 
discussão e votação de proposições da Comissão. Registra-se a presença do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. São apresentados e aprovados cinco 
requerimentos: de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
realizada, no dia 29/2005, reunião para debater sobre o Centro Estadual de 
Educação Continuada CESEC; de autoria do Deputado Paulo Piau, 
solicitando reunião para debater o cooperativismo na escola; reunião 
conjunta com a Comissão de Meio Ambiente para analisar a proposta de 
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transposição das águas do rio São Francisco e as alternativas 
existentes; e seja apresentada, junto ao Ministério Público Estadual, 
representação contra o Poder Executivo pelo não-cumprimento do disposto 
no art. 212 da Constituição mineira, o qual trata de financiamento na área de 
ciência e tecnologia, por meio da FAPEMIG; de autoria do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, solicitando audiência da Comissão para ouvir a 
reivindicação dos moradores da Vila Pinho e adjacências quanto à 
necessidade da construção de prédio e implantação do ensino de segundo 
grau na região. A seguir são submetidos discussão e votação, e são 
aprovados, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n. •s 884, 
1.087, 1.280 e 1.323/2000 e 1.411/2001. Tendo em vista a necessidade de 
que todos os parlamentares estejam no Plenário para a votação do veto ao 
orçamento de 2001, o Presidente suspende os trabalhos por tempo 
indeterminado. Reabertos os trabalhos, o Presidente passa à fase especial 
da reunião cuja finalidade é debater o PET, registra a presença do Sr. 
Fernando Augusto Oliveira e Silveira e da Sra. Graziella Diniz, bolsistas do 
PET-PUC, e da Sra. Maria Tereza Diniz Carneiro, bolsista do PET-UFMG, 
concede a palavra ao Deputado Eduardo Brandão, autor do requerimento 
que motivou a reunião, e aos convidados, para suas explanações. Segue-se 
amplo debate, conforme notas taquigáficas. O Deputado Eduardo Brandão 
apresenta requerimento, que é aprovado, solicitando o encaminhamento de 
manifesto do Poder Legislativo ao Ministro da Educação, ao Presidente do 
Senado Federal e ao Presidente da Câmara Federal, apoiando o atual 
sistema do PET, e ao Presidente da Câmara, apoiando o projeto de lei do 
Deputado Federal Ignácio Arruda, que trata do referido programa. Após as 
considerações finais dos presentes, o Presidente em exercício, Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, agradece a presença dos convidados e abre espaço 
para que os membros da comunidade da Vila Pinho possam expor o seu 
pleito. Ato continuo, e por se entender ser a melhor solução, o Presidente se 
compromete a acompanhá-los até a Secretaria de Estado da Educação, 
motivo pelo qual o requerimento do Deputado Alencar da Silveira ficará em 
suspenso. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de mio de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro da Silva - Almilcar Martins. 
ATA DA 70" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Bilac 
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Pinto e Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por 
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do mesmo 
Deputado dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
infomna que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
dá ciência do recebimento da correspondência enviada pelos Srs. Fábio 
Pereira da Silva, Presidente da Associação Comunitária do Chonin de Cima; 
James Ferreira Santos, Secretário-Executivo da CEDEC, e Luiz André Rico 
Vicente, Diretor-Presidente da AÇOMINAS. Passa-se à 2• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Colocados em votação, são aprovados, cada um por 
sua vez, os requerimentos n°s 2192/2001, da Deputada Maria Olivia; 
2193/2001, do Deputado Pastor George; 2172/2001, do Deputado Wanderley 
Ávila; 2174/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e 2187/2001, do 
Deputado Dimas Rodrigues. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Colocados em votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes 
requerimentos do Deputado Arlen Santiago: no primeiro, solicita seja 
encaminhado à Presidência e às Diretorias da COPASA-MG a resposta 
recebida da Secretaria-Executiva da CEDEC e que os referidos Diretores 
encaminhem à Comissão a listagem de prioridades de atendimento, por 
cidades, do Programa de Emergência do Governo de Minas Gerais às 
regiões do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha; no segundo, solicita seja 
enviado ofício convidando o Deputado Federal Wellington Dias, Presidente 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara Federal, 
a fazer palestra sobre ações desenvolvidas por aquela Comissão referentes à 
situação atual das rodovias federais do País e de Minas Gerais, com 
acompanhamento de investimentos previstos em orçamento e comparativo 
referente aos quatro últimos anos; no último, solicita o envio de ofício à 
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e à Diretoria-Geral do 
DER-MG para que autorizem estudos para a elevação, ao nível de rodovias 
estaduais, das estradas de acesso ao Município de Chapada Gaúcha e que 
seja dada ciência desse requerimento ao Prefeito e ao Vice-Prefeito do 
referido município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, detemnina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2001. 
Deputado Arlen Santiago, Presidente - Mauro Lobo - Doutor Viana. 

~------------------------------------J 
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ATA DA 48• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezessete de maio de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair Nogueira, Eduardo 
Brandão (substttuindo este ao Deputado Anderson Adauto, por indicação da 
Liderança do PMDB), Rogério Correia e Sebastião Navarro Vieira, 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 Eduardo Brandão, dispensa a 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 
apreciar a matéria constante na pauta. Ato continuo, informa o recebimento 
de correspondências dos Srs. Murilio de Avellar Hingel, Secretário da 
Educação; Bento José Bugarin, Presidente da 2• Câmara do Tribunal de 
Contas, e Ronaldo Perin, Presidente da COHAB. O Presidente, informa, 
ainda, o recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores a 
que foram distribuídas: Projeto de Lei Complementar n° 33/2001 (Deputado 
lvair Nogueira); Projetos de Lei n°s 489/99 (Deputado Dilzon Melo); 
1.273/2000 (Deputado Rêmolo Aloise); 1.396/2001 (Deputado Rogério 
Correia), e requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita sejam 
prestados a esta Casa esclarecimentos sobre o acordo celebrado entre o 
Estado e a Companhia Vale do Rio Doce, visando à extinção das pendências 
judiciais relativas a créditos tributários inscritos em divida ativa entre a 
Fazenda Pública e a referida Companhia (Deputado Luiz Fernando Faria). 
Passa-se a 1• Fase da Ordem do Dia, comprendendo a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação de Plenário. A 
seguir, após discussão e votação, são aprovados pareceres pela aprovação, 
em 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 1.262/2000 (relator: Deputado Eduardo 
Brandão, em virtude de redistribuição); 1.263/2000 com as Emendas n°s 1 a 
3, da Comissão de Constttuição e Justiça (relator: Deputado lvair Nogueira, 
em virtude de redistribuição), 1.319/2000 com a Emenda no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira em 
virtude de redistribuição); pela aprovação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1.350/2001 na forma do Substttu1ivo n° 1, pela rejeição da Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e pela prejudicialidade da Emenda n° 1 
(relator: Deputado Rogério Correia, em virtude de redistribuição); pela 
aprovação, em 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 1.399/2001 (relator: 
Deputado lvair Nogueira); e 1.485/2001 (relator: Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, em virtude de redistribuição). Por determinação do Presidente da 
Comissão, convertidos em diligência à Secretaria de Administração os 
Projetos de Lei n°s 1.069/2000 (relator: Deputado Eduardo Brandão, em 
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virtude de distribuição), e 1.398/2000 {relator: Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, em virtude de redistribuição); e à Secretaria da Fazenda, o 
Projeto de Lei n• 1.327/2000 {relator: Deputado lvair Nogueira, em virtude de 
redistribuição). Ao Deputado Eduardo Brandão, relator do Projeto de Lei n• 
1.364/2001 em virtude de redistribuição é concedido prazo regimental. 
Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. São aprovados, cada um por sua vez, 
após a votação, requerimentos do Deputado Paulo Piau, em que se 
encaminhe ofício ao Secretário da Fazenda solicitando seja incluída no 
regulamento do ICMS, item 6{2) do anexo que se refere às isenções, a 
palavra caprinos; do Deputado Rogério Correia em que solicita sejam 
convidados os Secretários da Fazenda e da Saúde para, em audiência 
pública desta Comissão e da Comissão de Saúde, prestarem 
esclarecimentos sobre o cumprimento do que estabelece a Constituição no 
que diz a gastos no setor da Saúde; e do Deputado Miguel Martini em que 
solicita sejam convidadas diversas autoridades para debaterem, em conjunto 
com a Comissão de Defesa do Consumidor, as irregularidades inerentes ao 
convênio 63/98, firmado entre o Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil, 
referente ao recebimento, controle e pagamento de depósitos judiciais de 
Minas Gerais, no período de outubro de 1998 a fevereiro de 2000. 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, 23 de maio de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia- Luiz Fernando Faria. 
ATA DA 16• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às quatorze horas do dia dezessete de maio de dois mil e um, comparecem 
no Ginásio Poliesportivo de Jaíba os Deputados José Braga, Marco Régis, e 
Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Encontram-se 
presentes, também, os Deputados Dimas Rodrigues e Luiz Tadeu Leite. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, Deputado Marco Régis, informa que a reunião se destina a 
debater, em audiência pública, no Ginásio Poliesportivo, a situação do 
Hospital Municipal de Jaíba. O Presidente passa a palavra ao Deputado 
Carlos Pimenta, autor do requerimento que motivou o convite. A Presidência 
convida a tomar assento à mesa os Srs. Giovani Antônio Fonseca, Prefeito 
Municipal de Jaíba; João Rocha Neto, Vice-Prefeito Municipal de Jaíba; 
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Alessandro Borges Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de 
Jalba; Sildete Rodrigues de Araújo, Secretário Municipal de Saúde de Jaíba; 
Carlos Antônio Landi Pereira, Gerente Executivo do Distrito de Irrigação de 
Jaiba; Aluisio Mesquita, Delegado de Policia de Jaiba; Paulo Guedes, 
Presidente da Associação Vereadores da Área Mineira da SUDENE -AVAMS; 
Paulo de Souza Rocha, Sargento da PMMG; José Teixeira da Cruz e 
Brazilino Marques de Oliveira, Vereadores. O Presidente passa a palavra aos 
convidados na ordem mencionada, conforme consta nas notas taquigráficas. 
A Presidência registra a presença dos Srs. Bráz da Viola e Teixeira, 
Vereadores; Paola, Assessora de Saúde Pública da Prefeitura de Jaiba; João 
Fróes, Assessor de Imprensa da Prefeitura de Jaiba; José Farias, Presidente 
do PMDB de Jaiba; ex-Vereadora Benedita, Presidente do PMDB - Mulher de 
Jaíba; Élder Mata, Assessor Jurídico da Prefeitura de Jaíba. Participam dos 
debates todos os parlamentares e convidados presentes. A seguir, a 
Presidência passa à discussão e votação de proposições da Comissão. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, que solicita seja 
realizada audiência pública com o Secretário de Saúde e o Superintendente 
de Vigilância Sanitária da SES, para agilizar o processo de credenciamento 
do Hospital Municipal de Jalba; solicita, ainda, sejam convidados o Prefeito e 
o Vice-Prefeito de Jaíba. O Deputado Dimas Rodrigues apresenta dois 
requerimentos; no primeiro solicita uma visita da Comissão de Saúde ao 
Secretário da Saúde para pedir especial atenção ao credenciamento junto ao 
SUS do Hospital Municipal de Jaiba; no segundo, solicita uma visita da 
Comissão de Saúde, juntamente com o Secretário da Saúde, ao Hospital 
Regional de Janaúba. Submetidos à votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. Nada mais havendo a ser tratado e cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 2001. 
Marco Régis, Presidente - José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Márcio 

Kangussu. 
ATA DA 74" REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de maio de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Luiz 
Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. 
Encontra-se presente também o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Tadeu 
Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
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informa que a reunião se destina a discutir, a seu pedido " O Papel do 
Estado na Promoção da Igualdade Racial - A Experiência da Secretaria 
Municipal para Assuntos da Comunidade Negra". A seguir, na fase de 
discussão e votação de matéria da Comissão, foram aprovados 
requerimentos dos Deputados Marcelo Gonçalves, solicitando seja realizada, 
em 27/6/2001, audiência pública para se discutir o Projeto de Lei n• 
1.429/2001; Durval Ângelo solicitnado seja agendada visita da Comissão ao 
Comando do Corpo de Bombeiros Militar; dos Deputados Edson Rezende, 
Marcelo Gonçalves e Luiz Tadeu Leite, solicitando seja agendada audiência 
dos membros da Comissão e representantes da comunidade negra com o 
Governador do Estado, para tratar de assuntos relativos à inclusão social do 
negro, bem como dos direitos humanos dessa etnia; do Deputado Luiz Tadeu 
Leite, solicitnado seja realizada audiência pública em conjunto com a 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para se debater a 
viabilidade jurídica, econômica e social das chamadas "rádios comunitárias". 
Ato continuo, o Presidente convida a compor a mesa os Srs. Hélio Santos, 
Coordenador do Grupo de Trabalho lnterministerial de Valorização da 
População Negra; Diva Moreira, ex-Secretária Municipal para Assuntos da 
Comundiade Negra; Luzianna Lanna, Vice-Presidente da Associação 
Comercial de Minas Gerais; Ednéia Aparecida de Souza, Presidente do 
Centro Comunitário Pró-Construção e Desenvolvimento do Taquaril; Williman 
da Silva, Presidente do Conselho de Participação e Integração da 
Comunidade Negra do Estado de Minas Gerais, e Célia Maria Gonçalves. O 
Deputado Edson Rezende tece suas considerações iniciais e passa a palavra 
para cada membro da mesa. Logo em seguida abre-se a fase de debates, 
com a participação de todos os convidados e presentes, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo - Elbe Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 191/2001 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Diretor-Geral do 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM 

Relatório 
Por meio da Mensagem n• 191/01, o Governador do Estado submeteu a 

esta Casa, em obediência ao disposto no art. 62, XXIII, "d", da Constituição 
do Estado o nome do Sr. Willer Hudson Pós, indicado para o cargo de 
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Diretor-Geral do IGAM. 

Constituída a Comissão Especial nos termos do art. 111, ele o art. 146, do 
Regimento Interno, realizou-se a argüição pública do indicado, que 
respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados. 

O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja direção 
foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios legais exigidos para 
ocupação do cargo. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Willer Hudson 

Pós para Diretor-Geral do IGAM. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira, relator - José Milton - Mauro Lobo. 

PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.370/2001 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Pedro Pinduca, o projeto de lei em epígrafe dispõe 

sobre a obrigatoriedade da realização do teste de HIV em exames de sangue 
e dá outras providências. 

O projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e 
apresentou a Emenda n• 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, ele o art. 102, XI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise obriga os hospitais, as clinicas, os centros de 

saúde e os laboratórios das redes pública e privada a realizar, gratuitamente, 
o teste anti-HIV I e 11 em todas as pessoas que requeiram exame de sangue. 

Como preceitua o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de 
todos e dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos. 

A proposição sob análise, na forma originalmente apresentada, mostrou 
inconstitucionalidade no que se refere à imposição de gratuidade para as 
empresas privadas, ferindo o princípio da livre iniciativa, um dos fundamentos 
constitucionais da República Federativa do Brasil, conforme se apreende da 
leitura do art. 1 •. IV, "in fine", da Carta Magna. Esse aspecto foi sanado pela 
Emenda n• 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Entretanto, ainda assim, consideramos que o projeto em análise iria onerar 
consideravelmente os cofres públicos, no que se refere à já financeiramente 
conturibada área da saúde. Cumpre frisar que o assunto é amplamente 
protegido por diplomas legais, como a Lei n• 13.161, de 1999, que, em seu 
art. 1", determina: 
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"Art. 1• - O Estado assegurará o oferecimento gratuito dos exames 
para diagnóstico da AIDS às gestantes atendidas pela rede pública.". 
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Também a Lei n• 12.296, de 1996, em seu art. s•, estabelece textualmente: 
"Art. s• - Cabe ao Estado, no âmbito de sua competência no Sistema único 

de Saúde- SUS -: 
I - ......................... ································································· 
IV - encaminhar as gestantes portadoras do vírus da AIDS aos serviços de 

pré-natal e aos hospitais, para assistência ao parto; 
V - encaminhar os filhos recém-nascidos de mães portadoras do vírus da 

AIDS.". 
Portanto, situações concretas encontram-se protegidas por legislação 

vigente, não nos parecendo razoável estender essa proteção a casos 
hipotéticos, o que iria onerar desnecessariamente os cofres públicos. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n• 1.370/2001. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 2001. 
Marco Régis, Presidente - José Braga, relator- Adelmo Carneiro Leão. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.375/2001 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Agostinho Silveira, determina a 

obrigatoriedade do hasteamento da Bandeira Nacional e da execução do 
Hino Nacional e do Hino à Bandeira nas escolas públicas do Estado. 

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
na forma do Substitutivo n• 1, que apresentou. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para ser examinado quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Pais e professores, unidos e reunidos em sodalício, têm que encarar de 

frente, sem reservas nem meios-termos, a tarefa mais do que nunca difícil da 
educação e da instrução dos jovens. 

Dissemos educação em primeiro lugar, e aqui é que bate o ponto. Instruir 
sem educar, desenvolver e aprimorar a inteligência sem moldar o caráter 
equivale a fornecer armas a quem não saberá usá-las ou as usará mal. 

Fala-se muito no cepticismo da mocidade nos dias de hoje. A dúvida, a 
incerteza, a descrença instalam-se no espírito dos jovens desde muito cedo. 
E quando se busca a razão de ser dessa esterilidade interior, refletindo-se na 
atitude de tantos moços, que não acreditam no futuro e zombam das virtudes 
do patriotismo, no presente e no passado, verifica-se com desgosto que esse 
fenômeno, cada vez mais pronunciado no meio brasileiro, vem da 

~------------------------------_J 



condescendência ilimitada de toda a sociedade. como fonte originária do 
negativismo. 
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Essa critica de fogo, que se ajusta como uma túnica de Nessus ao 
panorama do Brasil, parece confirmar no intimo de cada cidadão o insulto 
histórico de Martius, no velho e deprimente conceito de que em nosso pais só 
o homem é pequeno. 

Entretanto, de nada valem protestos indignados contra o infame labéu. O 
que precisa ser feito é mostrar que estamos à altura dos nossos destinos de 
civilização, pois, se há exceções, estas não chegam a manchar a honra do 
povo brasileiro, que é, em sua esmagadora maioria, criativo, trabalhador e 
honesto. 

O que é urgente e indispensável é eliminar esse verdadeiro complexo de 
inferioridade, essa sensação de que somos menos capazes que os outros 
povos. Mas essa mudança só é possível a partir dos bancos escolares. 

Não basta exclusivamente a ação individual da família. É a escola, em sua 
atuação coletiva, que pode oferecer um suporte à nossa juventude, no 
sentido de fazer com que cada estudante acredite na suas potencialidades 
como brasileiro. É a escola que pode mostrar aos jovens que não se devem 
envergonhar do Brasil, que não se devem acanhar por serem honestos e, 
mais do que isso, que é possível lutar contra os interesses daqueles que 
querem convencer-nos, a todo custo, de qu~ r..;:~ lemos como conduzir nosso 
pais por nos faltarem virtudes morais. 

No processo dinâmico de globalização que hoje se desenvolve, fica ainda 
mais evidenciado quanto se fazem urgentes medidas que auxiliem os nossos 
jovens a acreditarem no seu próprio pais. Se nada for feito, restarão apenas 
as perspectivas de sucumbirmos a uma insignificância mundial. 

Diante disso, o projeto que ora examinamos toma uma dimensão de alta 
expressividade. 

Para alguns, mais marcados por experiências pessoais, particularmente na 
década de 60, poderia parecer, à primeira vista, que se retrocede a práticas 
dos tempos ditatoriais, quando a obrigatoriedade de se executar o Hino 
Nacional nas escolas se confundia com a imposição do regime que restringia 
liberdades individuais. No entanto, confundir o amor aos símbolos pátrios 
com aquele período de exceção seria dar vitória ao que de pior se pretendeu. 

Hastear a Bandeira Nacional e ouvir coletivamente o Hino Nacional é 
prática comum em países que têm elevada auto-<:~r.:~ na, que acreditam em si 
mesmos como Nação. 

No Brasil, antes de 1964, esse costume ajudou a moldar, na consciência de 
muitos jovens, o respeito pelo Pais. Alguns se lembram, com particular 
emoção, daqueles momentos cívicos, que se revestiam de esperança e de 
ideais conjuntos de trabalhar pela Pátria. 
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Assim, somos favoráveis à proposição sob análise, que foi 

aperfeiçoada pelo Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, especialmente quanto à instituição do instante cívico 
também nos estabelecimentos de ensino particulares. 

No entanto, não somos favoráveis ao disposto no art. 2° do substitutivo, 
que trata de penalidades, no caso de descumprimento da lei. A escolha da 
nobre profissão do magistério já subentende um espírito coletivo de altas 
aspirações. Portanto, cremos que todos os educadores acatarão, com 
entusiasmo, as determinações contidas na proposição sob análise, não 
havendo necessidade de se prever nenhum tipo de penalidade pessoal. 

Especificamente quanto à possibilidade de cassação sumária de 
funcionamento da escola, consideramos não aceitável essa determinação. A 
autorização de funcionamento de uma escola é processo complexo, que 
exige o cumprimento de rigorosas exigências. Assim, a cassação só é 
razoável após a realização de inquérito, garantida ampla defesa, quando 
verificada a impossibilidade de serem sanadas as falhas detectadas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.375/2001 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda n• 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N• 1 
Suprima-se o art. 2• do Substitutivo no 1, renumerando-se os demais. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Amilcar Martins, relator - Dalmo Ribeiro Silva. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.393/2001 
Comissão de Saúde 

Relatório 
O projeto de lei em exame, do Governador do Estado, altera dispositivos da 

Lei no 6.763, de 26/12175, que consolida a legislação tributária no Estado. 
Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, esta 

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. 
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, em 
conformidade com o disposto no art. 188, ele o art. 102, XI. do Regimento 
lntemo. 

Fundamentação 
A proposição em exame estabelece modificações na Lei n• 6. 763, de 1975. 

Fixa alíquota de 12% nas operações com medicamentos a serem 
especificados em regulamento. 

De acordo com ofício do Secretário de Estado da Fazenda ao Governador 
do Estado, encaminhado com a Mensagem n• 180/2001, "os medicamentos 
alcançados serão aqueles constantes de uma relação elaborada pelo Poder 
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Executivo, ( .... )da qual farão parte os medicamentos genéricos, ( .... ) os 
medicamentos de uso continuado e os antibióticos da Relação Nacional de 
Medicamentos". 

Entendemos pertinente a alteração proposta, pois ela toma tais produtos 
mais acessíveis aos portadores de doenças crônicas, e aos idosos, que, em 
sua maioria, fazem uso continuo de remédios. É do conhecimento de todos 
que os aposentados e pensionistas do nosso Pais vivem em grande 
dificuldade financeira, já que a quase totalidade dessa categoria recebe 
apenas um salário mínimo. Alguns remédios normalmente usados pelos 
idosos, como por exemplo aqueles que regularizam o funcionamento 
cardíaco e a pressão arterial, têm um custo muito alto, o que torna quase 
impossível a sua aquisição. Nada mais justo que se reduza o custo desses 
medicamentos, para que a eles tenham acesso as pessoas mais 
necessitadas. 

Conforme observação da Comissão de Constituição e Justiça, a redução 
da alíquota incidente sobre a circulação dos produtos obedece ao que dita a 
lei que rege a matéria. 

Desse modo, as modificações propostas no projeto mostram-se 
necessárias e convenientes, obtendo, assim, nossa aprovação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de 

Lei n• 1.393/01 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 2001. 
Marco Régis, Presidente - José Braga, relator - Adelmo Carneiro Leão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.042/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.042/2000, do Deputado Durval Ângelo, que dá a 
denominação de Escola Estadual Luiz Orozimbo á Escola Estadual São José, 
com sede no Município de São José do Mantimento, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do§ 1• do art. 
268 do Regimento Interno. 

Esta Comissão, com o objetivo de sanar erro material, propõe a retificação, 
no art. 1 • do projeto, do nome do homenageado, atendendo a solicitação do 
autor da proposição, Deputado Durval Ângelo, conforme oficio a fls. 15 do 
processo. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.042/2000 
Dá nova denominação à Escola Estadual São José, localizada no Município 
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de São José do Mantimento. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Orosimbo Gomes de 

Moraes a Escola Estadual São José, localizada no Município de São José do 
Mantimento. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Doutor Viana, relator- Dalmo Ribeiro Silva. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.447/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.447/2001, do Deputado Paulo Pettersen, que altera a 
denominação da Escola Estadual Kennedy, no Município de Belo Horizonte, 
para Escola Estadual Anita Brina Brandão, foi aprovado em turno único, com 
a Emenda n• 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos tenmos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.447/2001 
Dá nova denominação à Escola Estadual Kennedy, localizada no Município 

de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Passa a denominar-se Escola Estadual Anita Brina Brandão a 

Escola Estadual Kennedy, localizada no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2001. 
Amilcar Martins, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator- Doutor Viana. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.817/2000 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
A Comissão de Saúde requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja 

encaminhado ao Coordenador de Saúde Bucal da Secretaria de Estado da 
Saúde pedido escrito de infonmação sobre a proposta técnica relativa à 
municipalização do Núcleo Odontológico, localizado na Rua Cristal, 78, Bairro 
Santa Tereza. 

Publicada em 12/12/2000, vem a proposição à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos tenmos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 



1214 
O requerimento em análise contém matéria cuja iniciativa encontra 

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

O mandamento constitucional deflui da prerrogativa deste Poder de 
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e um dos instrumentos de 
que se vale para desincumbir-se dessa competência é o encaminhamento do 
pedido escrito de infonmações. 

É importante ressaltar que há dúvidas com relação ao referido Núcleo 
Odontológico, pois há infonmações de que ele está vinculado á Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte, e, ao mesmo tempo, 
surge a noticia de sua municipalização, como se integrante fosse da estrutura 
da Secretaria de Estado da Saúde. 

O certo é que os profissionais ali atuantes são cedidos pela Secretaria de 
Estado da Saúde e pelo Município de Belo Horizonte, como prestadores de 
serviço em regime de 24 horas, o que não o caracteriza como parte do 
sistema de atendimento que o Estado oferece á população. 

Assim sendo, achamos por bem pedir infonmações mais precisas ao 
Secretário de Estado de Saúde, antes de incorrer em afinmação falsa de que 
o estabelecimento pertence ao Estado e pode ser municipalizado a qualquer 
tempo. Dessa forma, torna-se necessária a apresentação de substitutivo á 
matéria. 

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

1.817/2000 na fonma do Substitutivo n' 1, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

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

A Comissão de Saúde solicita a V. Exa., nos tenmos regimentais, que 
encaminhe ao Secretário de Estado da Saúde pedido escrito de infonmação 
sobre o Núcleo Odontológico, localizado no Bairro Santa Tereza, na Rua 
Cristal, 78, especificando o seguinte: 

a) se o referido posto pertence á rede de atendimento do Estado; 
b) quantos e quais são os profissionais que o Estado disponibiliza para ele; 
c) se pertencente á rede de atendimento do Estado, se há proposta técnica 

relativa á sua municipalização. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Wanderley Avila, relator - Alberto Pinto Coelho -
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Ivo José- Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.959/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 
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De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, a proposição em exame 
solicita se peça ao Presidente da CEMIG o envio de cópias de todas as 
peÇas do Processo de Concorrência n° DSG/AS-OS-0026, assim como os 
estudos e os pareceres inseridos no edital do referido processo licitatório. 

Publicado em 16/3/2001, foi o requerimento encaminhado à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
No que tange à iniciativa da proposição, cabe a nós salientar que está em 

conformidade com o § 3° do art. 54 da Constituição do Estado, pois assim 
determina: 

"A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da 
Policia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não 
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.". 

A proposição sob comento originou-se da matéria veiculada na edição de 
10/3/2001 do jomal "Estado de Minas" que noticiou possíveis irregularidades 
ocorridas no Processo de Concorrência n° DSG/AS-OS-0026, destinado à 
contratação de . Serviços Advocatícios de Recuperação de Créditos 
Tributários da CEMIG. 

A intenção do Deputado é tomar conhecimento dos critérios adotados pela 
empresa estatal no referido processo licitatório e se eles estão em 
conformidade com os princípios informativos da licitação, especialmente o da 
igualdade e o da impessoalidade, que proíbem estabelecer condições que 
impliquem preferência de um licitante aos demais e, ainda, determinam que a 
administração, em suas decisões, deverá pautar-se apenas por critérios 
objetivos. 

Em decorrência disso, ele solicita o envio a esta Casa, para exame, de 
cópias de inteiro teor de todas as peças que instruíram o processo da 
mencionada concorrência, bem como estudos e pareceres referentes a 
modificações inseridas no seu edital, exigidas pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção de Minas Gerais . 

Contudo, nesse mesmo jomal, foi divulgada, posteriormente, nota 
informando que as possíveis irregularidades já haviam sido apuradas, tendo 
o Ministério Público Estadual concluído pela licitude do edital do Processo de 
Concorrência n• DSG/AS-OS-0026 e do referido processo licitatório. 
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Ademais, esse edital não veda a contratação de serviços de escritórios 

ligados a autoridades governamentais, desde que preencham os requisitos 
previstos na lei de licitação e os interesses objetivos da contratante. 

Portanto, em decorrência da perda de objeto, não há razão para a matéria 
prosperar nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Requerimento n• 1.959/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho - Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.115/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária requer ao 
Presidente da Assembléia Legislativa que encaminhe ofício ao Secretário de 
Estado da Fazenda, solicitando-lhe o envio a esta Casa de cópias dos 
acordos celebrados pela Fazenda Pública Estadual, bem como os honorários 
pagos aos procuradores, nos últimos cinco anos. Requer, ainda, seja 
encaminhada a relação dos débitos inscritos em "restos a pagar" até o 
exercício de 1998, relacionando-os cronologicamente e indicando os que 
foram quitados de janeiro de 1999 atê a presente data. 

Após a publicação da matéria em 12/4/2001, vem ela à Mesa da 
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do 
Regimento Interno da Casa. 

Fundamentação 
A Carta mineira, mediante o art. 54, § 2°, confere ao parlamento, além do 

controle e da fiscalização dos atos do Poder Executivo, exercido juntamente 
com o Tribunal de Contas, a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de 
informação a Secretário de Estado sobre fatos ou atos que envolvem a 
administração pública, e a recusa, o não-atendimento ou a prestação de 
informação falsa constijuem crime de responsabilidade. 

Com relação aos termos do requerimento, temos de ressaltar que o 
assunto, de que trata a proposiçao, relativo às cópias dos acordos celebrados 
pela Fazenda Pública Estadual, já foi objeto do Requerimento n• 1.690/2000, 
apreciado no corrente ano pela Mesa da Assembléia, que opinou pela 
aprovação da matéria. Assim, não podemos dar guama a essa parte do 
pedido, pois devemos esperar a resposta à solicitação anterior. 

No. que tange aos honorários pagos aos Procuradores da Fazenda 
Estadual, consideramos conveniente e oportuno o encaminhamento da 
medida, embora saibamos que o Estado de Minas, em pleno exercício de sua 
autonomia constitucional, por meio da Lei Complementar n• 35, de 1994, 



z 
5 

• -. 

1217 
tenha destinado aos Procuradores da Fazenda as verbas de 
sucumbência. Como é sabido, à Fazenda Pública, quando vencedora no 
processo, são devidos os honorários sucumbenciais. Nesse sentido, citamos 
o entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF -, que, por meio da 
Súmula n• 519, firmou o seguinte entendimento: "Aplica-se aos executores 
fiscais o princípio da sucumbência". 

Resta-nos ainda comentar a licitude da solicitação referente aos débitos 
inscritos em "restos a pagar", pois o Regimento Interno deste Legislativo, no 
art. 100, inciso IX, confere às suas comissões permanentes a competência 
para encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de 
informações a Secretários de Estado ou a qualquer outra autoridade, sobre 
matéria inerente às suas atribuições, que é o caso do tema enfocado. 

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

2.115/2001 com as seguintes Emendas n• 1 e 2. 
EMENDAN• 1 

Suprima-se do corpo do requerimento o seguinte: 
"de cópia de todos os acordos celebrados pela Fazenda Pública Estadual, 

bem como os'. 
EMENDA N°2 

Acrescente-se após a palavra "envio' a seguinte expressão: 'do total de' 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Álvaro Antõnio, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N• 2.131/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o requerimento em tela pleiteia 
seja encaminhado ao Presidente da COPASA-MG, oficio solicitando 
informações sobre os aumentos das tarifas no exercício de 2000 e 2001, bem 
como pedindo o envio a esta Casa das respectivas planilhas de estudos 
prévios e justificativas dos reajustes praticados. 

Publicada no "Diário do Legislativo", de 20/4/2001, vem a matéria a este 
órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c', do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
É o art. 54 da Constituição do Estado que confere legitimidade à iniciativa 

da proposição, pois assim determina: 
"Art. 54- .................................................................................... . 
§ 3• - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 

dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da 

~------------------------------_J 
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Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização". 

Tal competência decorre de uma das funções típicas desta Casa, a 
fiscalização dos atos do Poder Executivo, com a finalidade de analisar não só 
a gestão da coisa pública, mas também garantir que ele paute suas ações 
pelos princípios conformadores da administração, enunciados no art. 37 da 
Carta Magna brasileira e no art. 13 da Constituição do Estado, quais sejam 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

A COPASA-MG, sociedade de economia mista, é concessionária dos 
serviços de saneamento básico no Estado. O reembolso desses serviços é 
feito pelos usuários por meio do pagamento de tarifas, denominadas também 
de preço público, que deve corresponder exatamente aos custos. 
Compreende-se no montante de recursos despendidos para a prestação dos 
serviços não só a quantia financeira expendida pela concessionária para tal 
fim, mas também a realização de obras, a aquisição de máquinas, de 
equipamentos, de veículos, a remuneração do capital investido, a formação 
de reserva técnica, a manutenção da obra e dos equipamentos envolvidos e, 
ainda, o lucro previsto e programado. Dai a necessidade de serem enviadas 
à Casa as planilhas de custos para melhor entendimento dos aumentos das 
tarifas porventura concedidos. 

Entretanto, cumpre-nos apresentar emenda à proposição, pois essa 
relatoria acha conveniente pesquisar se, com a estabilização da economia 
brasileira, decorrente da implantação do Plano Real, a empresa vem se 
mantendo dentro dos limites do aceitável ao impor seus aumentos de tarifas 
ou se privilegiou o lucro, independente da natureza do serviço prestado. 

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

2.131/2001 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Onde se lê "durante os exercícios de 2000 e 2001", leia-se "desde a 
implantação do Plano Real até os dias de hoje". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.13212001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Miguel Martini, por meio do requerimento em tela, pleiteia à 
Presidência da Assembléia Legislativa que encaminhe oficio ao Presidente 
da CEMIG solicitando-lhe o envio a esta Casa de informações detalhadas a 



o 

1219 
respeito dos aumentos praticados no exercício de 2000 e 2001, incluindo 
as respectivas planilhas de estudos prévios e justificativas dos aumentos 
praticados. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 20/4/2001, vem a matéria 
á Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento tem por escopo esclarecer este parlamento 

sobre os aumentos nas tarifas de energia elétrica, praticados pela CEMIG, no 
exercício de 2000 e 2001 e sobre os critérios que a nortearam; insere-se, 
pois, no âmbito da competência da Assembléia Legislativa, por força de 
dispositivo constitucional (art. 54, § 3°, da Constituição do Estado) que lhe 
outorga a faculdade de pedir informações às autoridades estaduais, inclusive 
as da administração indireta, sendo a recusa, o não-atendimento no prazo de 
30 dias ou a prestação de informação falsa sujeitos à penalização. 

A CEMIG, mesmo sendo sociedade de economia mista e de direito privado, 
sujeita-se ao controle externo exercido pela Assembléia Legislativa, conforme 
dispõe a Constituição mineira, ao tratar da fiscalização e dos controles, art. 
73, § 1°, 11, pois faz parte da administração indireta do Estado. Assim, cabe 
ao órgão fiscalizador exercer a vigilância, a orientação e a correção sobre os 
atos e a conduta de seus dirigentes. Esse controle não é pleno, ilimitado, mas 
sim finalístico, atenuado normalmente pela legalidade e excepcionalmente 
pelo mérito, visando a mantê-los dentro das finalidades institucionais, 
enquadradas estas no plano global da administração. 

Consideramos a matéria conveniente e oportuna, pois, mediante as 
informações requeridas, poderemos avaliar os atos dos administradores da 
estatal e determinar se deixaram de cumprir as suas metas na qualidade de 
concessionária do serviço público, que, sendo essencial à população, deverá 
ser prestado com tarifa compatível com as condições financeiras do usuário, 
mas de modo a remunerar, pelo menos, o capital investido, necessário à 
manutenção do serviço. 

Cumpre-nos apresentar emenda à proposição, pois essa relataria acha 
conveniente pesquisar se, com a estabilização da economia brasileira, 
decorrente da implantação do Plano Real, a empresa vem se mantendo 
dentro dos limites do aceitável ao impor seus aumentos de tarifas ou se 
privilegiou o lucro, independente da natureza do serviço prestado. 

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

2.132/2001 com a Emenda n• 1, redigida a seguir. 
EMENDA N° 1 

Onde se lê "durante os exercícios de 2000 e 2001 ", leia-se "desde a 
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implantação do Plano Real até os dias de hoje". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho - Mau ri Torres- Wanderley Ávila -Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.138/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Miguel Martini, por meio da proposição em análise, requer à 
Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao Presidente 
da Fundação de Arte de Ouro Preto, solicitando as seguintes informações, 
relativas ao exercício de 2000: os cursos de arte oferecidos pela Fundação, 
as parcerias estabelecidas pela entidade, os critérios básicos para 
participação dos cursos oferecidos, o índice de aproveitamento e aprovação 
dos cursos. 

Publicado em 18/4/2001, o requerimento vem a este órgão colegiado para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De pronto, necessário se faz observar que, conforme estabelece o 

dispositivo regimental mencionado no relatório, é atribuição da Assembléia 
Legislativa emitir parecer sobre o requerimento de informações ás 
autoridades estaduais, somente o admitindo quanto a fato relacionado com 
matéria legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e 
fiscalização da Assembléia Legislativa. Ora, "in casu", a solicitação do 
parlamentar tem por escopo obter dados sobre os cursos oferecidos pela 
Fundação de Arte de Ouro Preto, que, mesmo integrando a Secretaria de 
Cultura do Estado de Minas Gerais, dispõe de autonomia administrativa e 
financeira. 

Dessa forma, o requerimento não configura controle externo, a ser exercido 
pela Assembléia Legislativa, sobre atos do Poder Executivo, tampouco diz 
respeito a matéria em trâmite nesta Casa. Trata-se, apenas, de pedido de 
informações de interesse particular, cujo objetivo é tomar conhecimento dos 
cursos oferecidos pela entidade. Além disso - é relevante mencionar -, as 
informações desejadas poderão ser obtidas por qualquer interessado na 
própria Secretaria de Cultura. 

Conclusão 
Diante de tais considerações, opinamos pela rejeição do Requerimento no 

2.138/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Mauri Torres- Wanderley Ávila -Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.139/2001 
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De iniciativa do Deputado Aílton Vilela, a proposição em epígrafe solicita 
seja formulado pedido de informação ao Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais - DERIMG -, sobre a pavimentação do Aeroporto 
Melo Viana, do Município de Três Corações, cuja obra aguarda autorização 
do referido órgão. 

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

Fundamentação 
A proposição em análise contém matéria cuja iniciativa encontra respaldo 

no § 3° do art. 54 da Constituição Estadual, que apresenta a seguinte 
redação: 

"§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 
dirigente de entidades da administração indireta, ao Comandante-Geral da 
Policia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização". 

O DER-MG é o órgão responsável em nosso Estado pela pavimentação 
asfáltica de pistas e obras de infra-€strutura em aeroportos, sempre 
executadas com recursos do Governo. 

Conforme justifica o autor do requerimento em exame, a licitação da 
referida obra já ocorreu, tendo sido nomeada a empresa vencedora, mas até 
o momento não se iniciou sua execução. 

Três Corações, município pertencente à Macrorregião de Varginha, com 
população estimada em 65.205 habitantes, possui, desde atividades 
primárias, como a extração mineral, até indústrias de grande porte que 
necessitam de um serviço mais eficiente para o escoamento de seus 
produtos. 

Contando hoje com um campo de pouso gramado, os empresários da 
localidade despendem tempo e grandes somas financeiras com o transporte 
de seus produtos até um aeroporto com infra-€stnutura apropriada ao 
embarque de cargas pesadas. 

Acreditamos que o pedido proposto é oportuno e se caracteriza pelo 
interesse público, tendo em vista que as obras de pavimentação asfáltica são 
essenciais ao desenvolvimento econômico do Município de Três Corações. 

No entanto, optamos por apresentar emenda ao requerimento para 
encaminhá-lo ao titular do órgão mencionado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 

2.139/2001 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
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EMENDA N° 1 

Onde se lê: "pedido ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas 
Gerais- DERIMG -, de informações", leia-se: "ao Diretor do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado -DERIMG - pedido de informações.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Olinto Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 2.155/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Constituição e Justiça solicita que seja encaminhado ao 
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral pedido de 
informação sobre se a instituição da autarquia Instituto de Terra do Estado de 
Minas Gerais - ITER - está de acordo com os ditames do art. 169 da 
Constituição Federal e da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), no que conceme à criação de cargos em sua 
estrutura organizacional. 

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

Fundamentação 
O requerimento em análise encontra amparo no art. 1 00, IX, do Regimento 

Interno desta Casa, "in verbis": 
"Art. 1 00 - Ás Comissões, em razão da matéria de sua competência, da 

matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua 
constituição, cabe: 

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

Reportando-nos ao citado Regimento, seu art. 102, 111, "a", dispõe ser da 
competência da Comissão de Constituição e Justiça examinar os aspectos 
jurídico, constitucional e legal das proposições. 

De fato, as informações solicitadas têm a finalidade de subsidiar os 
membros da citada Comissão no exame do projeto de lei que cria o Instituto 
de Terras de Minas Gerais - ITER -, ajudando-os a verificar se a sua 
estruturação com os respectivos cargos não contraria o disposto no art 169 
da Constituição Federal, que estabelece o seguinte: "despesa com pessoal 
ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios 
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar" ("in casu", 
Lei de Responsabilidade Fiscal- Lei Complementar n° 102, de 4/5/2000). 

No que concerne aos aspectos legais da matéria, portanto, querem os 
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parlamentares ter a certeza de que os cargos propostos no projeto de lei 
em discussão estão também de acordo com o vigente hoje no nosso 
ordenamento jurídico, que limita as despesas com pessoal em 60% da 
receita corrente liquida do Estado. 

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

2.155/2001 na forma original. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho - Olinto 

Godinho - Mauri Torres- Wanderley Ávila -Álvaro Antõnio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.195/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Cunha, a proposição em exame requer á 
Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao IPSEMG as 
seguintes informações: 1) indicação do valor de uma cintilografia na tabela do 
Instituto, no mercado e na fatura denunciada (do Hospital Biocor), 
esclarecendo o motivo das diferenças, se houver; 2) verificação de se os 
valores com os erros apontados nas reportagens já foram apurados e 
repostos aos segurados; 3) como e quando o Presidente do IPSEMG, assim 
como o Diretor de Saúde e o Superintendente de lnteriorização, teve 
conhecimento dos casos denunciados, qual a área responsável pelos 
pagamentos questionados, quando se tomou conhecimento do dossiê 
elaborado pelo Sr. Fernando Elói sobre superfaturamento nas contas dos 
hospitais credenciados, envio do dossiê; 4) procedência da informação 
acerca da cobrança de 80 horas de utilização de oxigênio de um paciente 
internado apenas por 24 horas; em caso afirmativo, indicação de ter havido 
reposição do valor cobrado indevidamente; 5) qual o motivo das recentes 
exonerações de cargos de confiança do Instituto; dos exonerados, quais 
ocupavam cargos cuja responsabilidade está diretamente relacionada com os 
casos denunciados; 6) providências que estão sendo tomadas para controle 
e correção das contas hospitalares enviadas ao Instituto; 7) a abrangência e 
a previsão de términos das auditagens em andamento. 

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

Fundamentação 
A proposição em análise contém matéria cuja iniciativa encontra respaldo 

no § 3° do art. 54 da Constituição Estadual, que apresenta a seguinte 
redação: 

"§ 3" - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 
dirigente de entidades da administração indireta, ao Comandante-Geral da 
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Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização". 

O mandamento constitucional deflui da prerrogativa deste Poder de 
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, assim como garantir que a 
sociedade tenha um govemo honesto, justo, obediente a lei e eficaz. 

A proposição sob comento decorre de artigos publicados na imprensa 
mineira, que noticiou irregularidades ocorridas no pagamento de faturas feito 
ao Hospital Biocor de Belo Horizonte e também a um hospital em Montes 
Claros. Consideramos, portanto, a matéria conveniente e oportuna, pois, 
através das informações requeridas, esta Casa poderá avaliar os atos dos 
administradores da referida autarquia e determinar se deixaram de cumprir 
com os preceitos constitucionais que conformam a administração pública. 

Sendo pertinente a matéria, resta-nos aprimorá-la, endereçando-a 
especificamente ao Presidente do I PSEMG. 

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

2.195/2001 com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 

No requerimento, antes da palavra "Instituto", acrescente-se "Presidente 
do". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de maio de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente- Mauri Torres, relator- Alberto Pinto Coelho - Ivo 

José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Álvaro Antõnio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 23/5/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência à Casa do 

falecimento do Sr. Otávio Stein de Carvalho Dias e da Sra. Míriam Renó de 
Carvalho Dias, ocorrido em 22/5/2001, em Conceição da Aparecida. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Júlio 
de Melo Franco, ocorrido em 22/5/2001, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. Paulo Miranda, ocorrido em 17/5/2001, em Montes Claros. (- Ciente. _ 
Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2), dando ciência à Casa do falecimento 
da Sra. Iracema de Paiva Fagundes, ocorrido em 21/5/2001, em Pouso 
Alegre, e do Sr. Jacomino lnacarato, ocorrido em 16/5/2001, na Capital. (-
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Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. José 
Lisboa Meta, ocorrido em 16/5/2001, em ltajubà. (-Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a "d", do 

Regimento Interno. as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Sr. Décio Goldfard, Presidente Voluntário da 

Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD -, pela inauguração 
do Centro de Reabilitação de Uberlândia (Requerimento n• 2.168/2001, da 
Deputada Elbe Brandão); 

de congratulações com o radialista Cláudio Lopes e sua equipe de 
jornalismo pelos dez anos de criação do programa "Informativo Difusora" 
(Requerimento n° 2.17 4/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Sra. Cândida Corrêa Côrtes Carvalho, fundadora 
e Diretora do 'Jomal de Luz", pelos 20 anos de circulação desse órgão 
(Requerimento n• 2.192/2001, da Deputada Maria Olivia); 

de aplauso à Câmara Municipal de ltabira pela realização de CPI que 
apurou a ocorrência de tortura na Cia. Vale do Rio Doce, em 14/2/99; e ao 
Poder Judiciário e à representação do Ministério Público na Comarca de 
ltabira pela decisão que condenou a referida Companhia em primeira 
instância (Requerimento n• 2.217/2001, da Comissão de Direitos Humanos); 

de repúdio à atitude do Cel. PM Sebastião Paulino Neto, Comandante do 
18° Batalhão de Policia Militar, de Contagem, ao não comparecer a reunião 
da Comissão de Direitos Humanos, em 9/5/2001, para prestar 
esclarecimentos sobre violências que teriam sido praticadas por policiais 
contra professores municipais dessa cidade (Requerimento n• 2.221/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos); 

de repúdio ao Ministério da Educação, na pessoa de seu titular. Ministro 
Paulo Renato de Souza, pelos critérios adotados para acesso ao Fundo de 
Financiamento do Ensino Superior - FIES -, que vêm inviabilizando sua 
utilização pelos estudantes e a operacionalização por parte das entidades de 
ensino (Requerimento n• 2.237/2001, da Comissão de Educação). 

~------------------------------_J 
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Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Álvaro Antônio 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-

2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 1.554 a 1.557/2001 - Requerimentos n°s 2.276 a 2.280/2001 -
Requerimentos dos Deputados Pedro Pinduca, Márcio Cunha (2), Alberto 
Bejani, Alencar da Silveira Júnior, Arlen Santiago e Durval Ângelo, do Colégio 
de Lideres, da Comissão Especial do BNDES e da Comissão de Direitos 
Humanos - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração 
Pública e de Educação - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Dimas 
Rodrigues, Pastor George, João Paulo, Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues 
- Registro de Presença - 2• Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de 
Inscrições - Discursos dos Deputados Amilcar Martins e Luiz Tadeu Leite -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do 
ueputado Durval Ângelo; indeferimento - Discussão e Votação de Pareceres: 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.341/2000 e 
1.419/2001; aprovação- Votação de Requerimentos: Renovação da votação 
de requerimento do Deputado Djalma Diniz; aprovação - Requerimentos da 
Comissão de Direitos Humanos, da Comissão Especial do BNDES, dos 
Deputados Arlen Santiago, Alberto Bejani e Alencar da Silveira Júnior e do 
Colégio de Lideres; aprovação - 2• Fase: Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto- Antônio Andrade -Antônio Carlos 
Andrada - Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Errnano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lvair Nogueira - João 
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Milton - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro F:•1duca -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
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se deu a implantação prevista, tendo o município outros propósitos para 
o imóvel, finalidade essa de grande interesse público e que vai ao encontro 
do desejo das autoridades locais. 

Isso posto, contamos com o imprescindível apoio dos pares desta Casa 
para que este projeto seja aprovado. 

- 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° 1.555/2001 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário 

de Prata, com sede no Município de Lajinha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de Prata, com sede no Município de Lajinha. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam- se as disposic5es em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de abril d<O :.001. 
Durval Ângelo 
Justificação: A declaração de utilidade pública do Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Prata permitirá que a entidade se tome apta 
a alçar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades, atingindo 
maior eficácia nos programas que desenvolve. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à aprovação 
deste projeto de lei, que apresenta em anexo a documentação necessária. 

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

PROJETO DE LEI NO 1.556/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos Desamparados 

Pe. Júlio Maria de Lombaerde, com sede no Município de Mutum. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos 

Desamparados Pe. Júlio Maria de Lombaerde, com sede no Município de 
Mutum. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2001. 
João Leite 
Justificação: A Associação Lar dos Idosos Desamparados Pe. Júlio Maria 

de Lombaerde, com sede no Município de Mutum é uma sociedade civil de 
caráter beneficente, fundada em 29/9/93 e que, desde então, tem assistido 
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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 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo 
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.554/2001 

Autoriza a Companhia dos Distritos Industriais - CDI - a fazer reverter ao 
Município de Barroso o imóvel que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica a Companhia dos Distritos Industriais - CDI - autorizada a 

fazer reverter ao Município de Barroso o imóvel constituído de um terreno 
com a área de 456.60om• (quatrocentos e cinqoenta e seis mil e seiscentos 
metros quadrados), situado na localidade denominada Açude, nesse 
município, conforme a escritura pública de dação em pagamento constante 
no livro 44-B, a fls. 36v, no Cartório do Registro Civil e Notas de Barroso, da 
Comarca de Barbacena. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2001. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: O imóvel de que trata a proposição foi doado pela Prefeitura 

Municipal de Barroso à CDI em 8/2195, com o objetivo de nele se implantar 
distrito industrial. 

Embora esse objetivo estivesse expresso na Lei Municipal n° 1.375, de 
18/2193, que autorizou a alienação, não houve o seu cumprimento, 
configurando-se uma situação de não-aperfeiçoamento da propriedade sobre 
o imóvel, o que justifica o procedimento de reversão do bem ao município. 

Ressalte-se que a lei municipal que autorizou a alienação, em seu art. 3°, 
contém clausula de reversão do terreno ao município caso a implantação do 
distrito industrial não ocorresse no prazo de três anos. Até o momento, não 

~------------------------------_J 
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pessoas idosas carentes e desamparadas de Mutum. 

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o 
trabalho que tem realizado, trazendo melhorias para toda a região. 

- 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° 1.557/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa 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 Matias 

Barbosa o imóvel com 7.620m2 (sete mil seiscentos e vinte metros 
quadrados), integrante da área total de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), 
situado nesse município, num lugar denominado Cedofeita, registrado no 
Livro 3 de Transcrição da Transmissão, a fls. 217, transcrição n• 1.530, do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Matias Barbosa. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de 
casas populares. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no 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 de 2001. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: Em 1951 o Município de Matias Barbosa entendeu por bem 

doar a área de 10.000m2 ao Estado, a fim de que, no local, fosse construido 
um prédio onde funcionaria uma escola rural. 

O agente donatário atendeu à finalidade estipulada, bastando-lhe, para 
isso, ocupar a área de 2.380m2. 

Considerando-se que a área é sobejamente suficiente para que a escola 
estadual ali instalada possa expandir-se e construir instalações destinadas à 
prática de educação física e que a área remanescente encontra-se 
totalmente ociosa, é oportuno que se atenda á vontade do Chefe do 
Executivo Municipal de, no local, construir um conjunto habitacional destinado 
às famílias de baixa renda. 

Com efeito, a pretendida doação representa ato de longo alcance social, 
por possibilitar ao poder público dar andamento à política de oferecer casa 
própria a larga faixa da população menos favorecida. Ante o exposto, 
estamos confiantes de que esta proposição haverá de merecer acolhida 
favorável. 
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- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.276/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município 
de Cachoeira de Minas, pelos 77 anos de emancipação político-
administrativa desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N• 2.277/2001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda com vistas a que 
se conceda aos proprietários das pequenas empresas e das microempresas 
isenção de pagamento de multas e juros referentes a dividas decorrentes do 
ICMS, bem como a que se autorize o parcelamento da dívida principal. (-À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N° 2.278/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Canopus 
Empreendimentos e Incorporações Ltda. pelo transcurso de seus 30 anos. (-
À Comissão de Turismo.) 

N° 2.279/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do 
Município de Cambuí, pelo transcurso do 109° aniversário desse município. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2.280/2001, da Comissão de Educação, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Grupo Palimontes pelos 30 
anos de serviços prestados á Região Norte do Estado. (- À Comissão de 
Educação.) 

Do Deputado Pedro Pinduca, solicitando seja alterado seu nome 
parlamentar para Pinduca Ferreira. 

Do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja autorizada a impressão, pela 
gráfica desta Assembléia, de cartilha para orientação aos consumidores 
sobre o racionamento de energia elétrica, a qual vem sendo editada, com 
dificuldades, pelo Movimento das Donas de Casa. 

Do Deputado Márcio Cunha, pedindo seja solicitado à Frente Partamentar 
Jorge Hannas contra a Privatização de Fumas seja designada comissão de 
Deputados para visitar as instalações das usinas de Fumas no território 
mineiro. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados á Mesa requerimentos dos Deputados 
Alberto Bejani, Alencar da Silveira Júnior, Arten Santiago e Durval Ângelo, do 
Colégio de Líderes, da Comissão Especial do BNDES e da Comissão de 
Direitos Humanos. 

Comunicações 
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 
de Administração Pública e de Educação. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues. 
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O Deputado Dimas Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 
presentes nas galerias, assessoria da Casa, antes da minha fala, 
comprimento o meu amigo Alessandro, Presidente da Câmara de Jaíba, e o 
Dr. Elder, grande jurista e liderança do nosso Município de Manga. 

Senhores, os últimos dias estão sendo marcados, quase que 
exclusivamente, pelas incômodas notícias acerca da crise energética. Mais 
uma vez, o povo brasileiro està sendo sacrificado, está sendo o pàra-raio da 
falta de diligência do Governo Federal. As famílias brasileiras estão sendo 
punidas, e o sistema FMI e FHC, com a sua hipocrisia, atribui a crise 
energética à falta de chuvas. 

Todos sabemos que isso não é verdade. A crise atual de energia não é 
fatalidade, fruto do capricho da natureza. A responsabilidade está na atual 
política econômica, que, nos últimos anos, impediu a ampliação de 
investimentos nas estatais do setor energético, para salvar o sistema 
financeiro. · 

O Governo FHC criou o PROER, a comando do FMI, liberando cerca de 
R$60.000.000.000,00 e deixando sem solução os setores importantes, e aí 
se inclui saúde, estradas, energia ... 

O Governo pune o povo brasileiro com ameaças de corte de energia e de 
pagamentos compulsórios, com multas e com reflexos do ICMS. 

A família brasileira já não donme mais, pois os sobressaltos ocorrem a todo 
momento. Falta de segurança, faltam leitos nos hospitais, existem problemas 
de moradia, de escassez de água e, agora, o fantasma do apagão. Não 
sabemos o que acontecerá ainda hoje e qual será· a surpresa desagradável 
que o Governo Federal tem para anunciar à família brasileira. 

É impressionante a tolerância e o desprendimento do povo brasileiro, desse 
povo que acredita no Brasil e que quer ajudá-lo a crescer, apesar de, a cada 
dia, ser desprezado pelo Governo Federal. 

O povo brasileiro, há muito tempo, já vive verdadeiro apagão. É o apagão 
do emprego, da segurança, da moradia, o apagão na agricultura e, agora, o 
apagão da energia. É um apagão geral. É o Governo do apagão. Isso é falta 
de respeito e um verdadeiro abuso. Não há garantia nenhuma de que, se a 
família brasileira trocar lâmpadas, desligar aparelhos, substituir a luz elétrica 
por velas, efetivamente terá reduzida a tarifa de energia elétrica. E temos 
acompanhado pela imprensa que a família brasileira já està fazendo a sua 
parte, aliás, superando as expectativas do Governo. 

Preocupa-me, também a situação do homem do campo, do produtor rural, 



sobretudo aquele que necessita da energia para fazer a irrigação de sua 
plantação. O apagão será a falência definitiva dos projetos irrigados. 
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Portanto, fica aqui o meu protesto, a minha indignação, quanto ao descaso 
do Governo Federal. Resta-nos, contudo, uma esperança para Minas Gerais, 
que é o nosso Governador Itamar Franco, que, ao contrário do Governo 
Federal,vem priorizando a construção de grandes barragens e vem 
trabalhando para que Minas se torne cada vez mais auto-suficiente. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Dimas Rodrigues, 
acompanhamos, com atenção, o pronunciamento de V. Exa. sobre esse 
assunto, que se tomou o mais importante em todos os lares. O Governo 
Federal tem demonstrado tamanha irresponsabilidade que não podemos 
compreender como um Presidente da República pode se comportar da 
maneira como tem feito o Sr. Fernando Henrique. Primeiro, disse, 
falsamente, que havia sido pego de surpresa nesse episódio, quando 
qualquer criança sabia que isso mais dia menos dia aconteceria. O povo 
brasileiro sempre foi acostumado e incentivado a gastar energia, inclusive 
através de propagandas. Não há, no Brasil, controle dos equipamentos 
eletrodomésticos visando um menor gasto de energia como existe, há 15 
anos, nos Estados Unidos. O povo foi pego de surpresa, e não adianta 
pensar em pagar mais, já que poderá haver corte de energia elétrica. Mas 
confio no Poder Judiciário, não acredito que a Justiça se manterá silente, 
conivente com a irresponsabilidade do Governo Federal. Não é possível que 
uma empresa concessionária de energia elétrica, tendo conosco um contrato 
de fornecimento de energia, de uma hora para outra pare de fazê-lo, quando 
deveria estar prevenida, deveria ter feito investimentos e não os fez. Por essa 
razão, o pronunciamento de V. Exa. não só é oportuno como também mostra 
a comparação forçosa da imprevidência, da irresponsabilidade do Governo 
Federal com a atualidade, a percepção de futuro do Governador Itamar 
Franco. Enquanto a ELETROBRÁS não está construindo nenhuma nova 
hidrelétrica no Brasil, Minas Gerais, através da CEMIG, por ordem do 
Governador Itamar Franco, está construindo oito hidrelétricas neste 
momento. É sinal de que Minas, que já é a caixa de água do Brasil, poderá 
ser, também, a produtora, a geradora de energia elétrica para os brasileiros, 
o que aumentará a responsabilidade dos mineiros. V. Exa. está de parabéns 
por esse ciente e zeloso pronunciamento. 

O Deputado Dimas Rodrigues• - Agradeço ao Deputado Luiz Tadeu Leite, 
nosso grande Líder do Norte de Minas. 

Sabemos que haverá grande caos social. O empresário António Errnirio de 
Moraes mostra-se preocupado com o desemprego. Também sabemos da 
falta de segurança que nos ameaça. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 

. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pastor George. 
O Deputado Pastor George* - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, 

amigos visitantes, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores, 
o assunto que me traz à tribuna tem como tema a administração pública 
competente. Sobre esse tema tém sido realizados importantes seminários 
nas cidades-pólos e vários outros administrados por esta Casa, com a 
participação das Fundações Getúlio Vargas, João Pinheiro e do Instituto 
Brasileiro de Economia. 

Gostaria de destacar a importância desses eventos junto às Prefeituras 
quanto às questões referentes aos desafios da administração pública, às 
novas limitações impostas pela LRF e à prestação de contas no município. 
São realizadas palestras quanto ao papel dos Poderes Executivo, Legislativo 
e da sociedade civil na fonmulação de politicas públicas e a dinâmica do 
processo legislativo. 

Falando sobre administração competente, queria demonstrar minha tristeza 
e, ao mesmo tempo, indignação com um fato ocorrido na cidade de Medina, 
no vale do Jequitinhonha: o Prefeito Valter Tanure Filho exonerou 208 
funcionários. A maioria dos exonerados são garis que ganham salário 
mínimo; há, também, professores, agentes administrativos e agentes de 
saúde. Todos os funcionários são concursados, e o Prefeito alegou que o 
concurso realizado em 1998 continha irregularidades. 

O Prefeito de Medina baixou um decreto no dia 14 de maio, exonerando os 
funcionários. Fechou as portas da Prefeitura, dos postos de saúde, das 
escolas, das creches e de todos os órgãos públicos municipais. Isso causou 
revolta muito grande na população que confiou ao Prefeito Valter a 
responsabilidade de governar e administrar com competência a cidade de 
Medina. 

Esse fato provocou movimentação geral não só dos funcionários demitidos, 
mas em toda a cidade, associações, órgãos ligados aos movimentos 
populares, todos foram unânimes em não aceitar que o Prefeito, para atender 
a compromissos feitos na época da eleição, demitisse sumariamente 208 
funcionários que atenderam a todas as exigências do concurso. 

O caos que se instalou na administração municipal é algo que nos trouxe 
muita preocupação. Criou-se uma comissão composta de cinco funcionários 
da Prefeitura, e nada se apurou, pois não havia irregularidade no concurso 
realizado em 1998. 

A primeira atitude foi tomada pelo sindicato dos funcionários públicos de 
Medina, que protocolou na Justiça um mandado de segurança. Hoje, tive a 
feliz notícia de que o Juiz ordenou que todos os 209 funcionários demitidos 
retomassem às suas funções, já que isso é direito adquirido e garantido pela 
Constituição. Não poderiam ser aviltados dessa fonma pelo Prefeito. Segundo 
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informações que nos chegam de Medina, essas demissões foram feitas 
para atender a compromissos na época de sua eleição para Prefeito. 

É lamentável que o Jequitinhonha, que já sofre com tantos outros 
problemas, que já enfrenta dificuldades tão grandes, sofra também com isso. 

Na maioria dos municípios o maior empregador - todos sabem - é a 
Prefeitura. Então, não se pode demitir 209 funcionários, dos quais muitos 
ganham apenas um salário mínimo e são pais e mães de família que não 
podem ser, de forma alguma, prejudicados, até porque cumpriram todas as 
exigências quando houve o concurso e foram aprovados. 

Gostaria de deixar registrada aqui a minha indignação, mas, ao mesmo 
tempo, a minha tranqOilidade com a notícia que nos chegou hoje, de que o 
mandado de segurança impetrado pelo sindicato foi acatado pelo Juiz, e os 
funcionários terão que voltar a trabalhar na administração. O Prefeito terá que 
acatar essa decisão. 

Essa, sim, considero atitude irresponsável do município, definida, inclusive, 
como improbidade administrativa. Isso não pode acontecer, pois Medina tem 
população urbana de 14.459 e população rural de 7.141, totalizando 21.600 
habitantes, e é considerada, dentro do contexto mineiro, município de 
localização estratégica, ou seja, encontra-se ás margens da BR-116, rodovia 
considerada espinha dorsal do transporte rodoviário do Brasil. 

Outro ponto digno de observação é que Medina é, hoje, um grande pólo 
produtor e exportador de granitos. Significativo volume dos granitos 
atualmente exportados do Brasil para Europa, Ásia e Estados Unidos é 
retirado das jazidas medinenses. Já existem, naquele município, muitos 
médios e pequenos empresários atuando na extração e no beneficiamento, 
atividade que, sem dúvida, alcançará o desenvolvimento daquela região. 

Medina encontra-se, hoje, em plena fase de expansão, segundo as 
estatísticas apresentadas na arrecadação municipal, a população residente, a 
população ocupada por setores econômicos, o transporte rodoviário, as 
principais rodovias, a agropecuária, a pecuária, as reservas de minério, o 
ensino de 1• e 2• graus e cursos técnicos, a energia elétrica, água e esgoto, 
hotéis, distrito industrial e instituições financeiras, como o BRADESCO e a 
CEF. 

Precisamos ajudar essa região, dando apoio a esses funcionários que 
foram penalizados, que tiveram seus direitos adquiridos desrespeitados de 
forma cruel, o que consideramos ato de improbidade da parte do Sr. Prefeito. 
Mas, com muita justiça, o mandado impetrado foi acatado, e os funcionários 
retomarão, como já afirmamos aqui. 

É preciso olhar para os municípios e encarar o fato de que a maioria tem as 
Prefeituras r•Jr co o seu grande empregador, o que dificulta, muitas vezes, 
que os Prefeitc::c ~e adaptem à realidade da LRF. 
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Estamos acompanhando, passo a passo, os acontecimentos na nossa 

querida Medina. Estaremos fiscalizando-a junto aos órgãos competentes, 
para que se evitem injustiças e um absurdo tão grande com tantas famílias. 
Se isso tivesse acontecido, haveria desemprego, fome e miséria, que, 
lamentavelmente, vem crescendo a cada dia. 

Essa é a razão do inicio da minha fala, que a administração pública 
competente terá de ser ampliada, incluindo matérias do dire~o penal, para 
que as Prefeituras sigam seu caminho normal, visando ao engrandecimento 
do Estado. 

Muito obrigado. 
• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o DeputadoJoão Paulo. 
O Deputado João Paulo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

presentes ás galerias, telespectadores, o nosso Pais amanheceu muito mais 
triste do que tem estado ultimamente. E quem não está triste é porque não 
sabe o que aconteceu de ontem para hoje. Desde o Al-5, a população 
brasileira não tinha sofrido um ataque à sua cidadania tão violento como esse 
que aconteceu ontem, disparado como se fosse um missel pelo Presidente 
da República por meio da Medida Provisória n• 2.418. Aquilo que parecia 
impossível aconteceu. Como advogado, como ex-Presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor desta Casa, jamais imaginaria que um homem público 
neste País pudesse adotar uma providência tão nefasta, danosa, perniciosa, 
tão cruel contra os interesses do cidadão brasileiro. O Presidente da 
República fez nada mais nada menos do que cassar os direitos do 
consumidor deste País no que conceme às relações de consumo de energia 
elétrica. E não revogou apenas o Código de Defesa do Consumidor, essa 
malsinada MP, que está publicada hoje no "Diário Oficial da União": cassou 
os direitos do consumidor que estavam anteriormente contemplados no 
Código Civil e em outras legislações paralelas ao Código de Defesa do 
Consumidor. O consumidor não terá como propor ação indenizatória por 
queima de aparelhagem e já não terá como recorrer á justiça. As ações 
propostas deverão ir para o STF. Formei-me em direito em 1974 e há mais 
de 30 anos ouço falar da reforma do Poder Judiciário em busca de 
autonomia, autonomia essa que quem pode colocar em risco, quem pode 
sonegar é exatamente a Presidência da República, porque o Presidente da 
República é quem nomeia os Ministros do STF. E é lá que o seu Ministro, o 
"Ministro do Apagão', Pedro Parente, foi parar, batendo na porta, tentando 
amordaçar os Ministros para não darem decisões contrárias aos interesses 
do Governo Federal. É bem possível que logre êxito nessa investida, porque 
o Supremo não tem a independência que deveria ter. O Poder Judiciário 
neste País não nomeia por si mesmo os seus Ministros, os seus 
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Desembargadores. Estão sempre dependendo de decisões do Poder 
Executivo. Se isso náo bastasse, o Governo Federal, por meio dessa medida, 
ainda amordaçou o Poder Judiciário, que náo vai poder apreciar nenhuma 
causa em que o consumidor for lesado e a ele acorra em busca de 
indenização pelos danos sofridos por causa dessa politica equivocada do 
desinvestimento criminoso que o Governo fez nessa área de geraçáo de 
energia, alertado historicamente por toda a sua assessoria. O Presidente 
quer nomear o Ministro das Minas e Energia para fazer o quê? 

Para que servem a ELETROBRÁS e a ANEEL, se náo para subsidiar o 
Presidente da República e desenvolver, com as próprias pernas, uma política 
adequada de fornecimento de energia para este Pais? E o Presidente - como 
já dissemos várias vezes - surpreendeu a todos nós quando se disse 
surpreso pelo fato de náo conhecer as profundidades e extensões da crise de 
energia. Ora, se ele ê, em grande parte, o causador dessa crise, por que vem 
com essa cara-<le-pau, dizendo que desconhecia esta crise? Náo fez os 
investimentos, drenou os recursos do Pais, jogando-os nas máos do FMI, 
pagando juros extorsivos, numa politica econômica impatriótica, desenvolvida 
em todos os seus desdobramentos e em todas as suas faces. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro, 
Deputado Joáo Paulo, gostaria simplesmente de parabenizar V. Exa. pelo 
pronunciamento brilhante e oportuno que faz nesta Casa. V. Exa. colocou 
todas as questões pertinentes ao assunto sobre o qual está discorrendo aqui. 
Verdadeiramente. O Presidente Fernando Henrique Cardoso está no sétimo 
ano de mandato e, com certeza, náo fez nenhum tipo de investimento nesse 
setor. 

Para colaborar com V. Exa., quero dizer que temos conhecimento de que a 
própria CEMIG, há mais de um ano, já havia alertado o Governo Federal 
sobre essa possibilidade, devido à falta de chuvas e da necessidade de 
investir nesse setor. Nós, cidadáos, o povo brasileiro, hoje estamos pagando 
por mais uma incompetência do Governo Federal, que, de forma lastimável, 
vem "rezando na cartilha do FMI", que, é lógico, vem ditando regras 
econômicas para todos nós, e de forma nefasta. 

Gostaria de lembrar a V. Exa. que, no Estado de Minas, nosso Governador, 
Itamar Franco, decidiu que Fumas náo seria privatizada. Como V. Exa. bem 
sabe, o Governador Itamar Franco tomou uma decisáo mais do que acertada 
e, acima de tudo, respeitando seu eleitor, seu povo de Minas Gerais e todos 
os brasileiros. Sabemos que o Governador tomou essa decisáo, porque tinha 
uma visáo dessa possibilidade e estava defendendo, "com unhas e dentes", 
nosso setor elétrico. Da mesma forma fez com a CEMIG, quando acionou 
seus sócios estrangeiros e retomou o controle, da empresa, que havia sido 
vendida, SÓ Deus sabe de que forma, pelo Governo anterior. Gostaria apenas 
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de lembrar o nome do Governador Itamar Franco, que empunhou essa 
bandeira num primeiro momento, mostrando qual o caminho a seguir, mas, 
infelizmente, com total irresponsabilidade, o Governo Federal não deu a 
mínima atenção às questões levantadas pelo Governador Itamar Franco. 
Agradeço o aparte concedido pelo Deputado João Paulo. 

O Deputado João Paulo* - Obrigado. O Presidente Fernando Henrique, há 
poucos dias, disse que nossa democracia estava correndo risco, mas 
esqueceu-se de dizer por que razão. O motivo é que ele estava pretendendo 
colocá-la em risco, por meio de uma medida fascista dessa magnitude, que, 
seguramente, significa um risco, e não apenas um dano à democracia 
brasileira, que é retirar temporariamente os direitos da cidadania deste País, 
espancando a própria Constituição Federal, que consagra e acoberta as 
disposições do Código de Defesa do Consumidor, revogando parcialmente as 
disposições do Código Civil, que garante o direito à indenização por danos 
causados. O que se percebe atualmente é que, quando ele dizia que tinha 
temor de que a democracia viesse a correr riscos, era exatamente pela 
atitude que ele pretendia tomar e que tomou agora, por meio dessa medida 
provisória. É uma medida fascista, que causa até um certo ciúme ao Governo 
Militar, que já se foi há tantos anos. 

De resto, o Governo militar cuidou adequadamente dessa política de 
energia elétrica porque fez a ltaipu binacional. Qual o investimento que 
Fernando Henrique fez na área de geração de energia? Mandou construir um 
gasoduto, que vinha da Bolívia, mas parou na metade dizendo não haver 
recursos para concluir a obra. Era o que viria a dar sustentação às usinas 
termelétricas com geração de energia, a partir do gás importado da Bolívia. 
Não teve dinheiro para construir essas usinas, porque foi desviado para 
pagar ao FMI. 

A medida do Governo Federal é fascistóide. Jamais esperávamos ver 
disparado, da Presidência da República, esse torpedo contra os interesses 
da Nação brasileira. Sabemos que no meio do MERCOSUL, os países que o 
integram e não tem um Código de Defesa do Consumidor como tem o Brasil 
gostariam que nós, brasileiros, revogássemos o nosso Código para aqui fazer 
aportar os seus produtos mal-elaborados e que por eles não tivessem que 
responder. Igualmente, países do Primeiro Mundo gostariam que o nosso 
Código também fosse revogado para que continuassem fazendo do País a 
lata de lixo, desovando aqui os produtos que não podem consumir lá porque 
são de péssima qualidade. 

Há advogados esperançosos de que, não tendo havido uma revogação 
expressa do Código Civil, aqueles que tiverem perdas e danos por falta de 
fornecimento de energia possam contar ainda com a possibilidade de 
exercitar o direito à indenização, recorrendo à justiça. Não acho que a justiça 
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dará resposta satisfatória. Pela técnica de elaboração das leis, sabemos 
que a lei nova revoga a anterior na medida em que dispuser de forma 
diferente sobre os mesmo fatos. A lei nova que temos é essa medida 
provisória, que. embora não tenha revogado expressamente as disposições 
do Código Civil, acabou fazendo isso. Revogou os direitos do cidadão, 
suspendeu temporariamente, não se sabe até quando, os direitos de o 
cidadão recorrer à justiça. 

Se não pode recorrer à justiça agora, não poderá depois. É o caos que o 
Presidente da República nos oferece neste dia negro de 25/5/2001, que deve 
ser registrado como tal nos anais da Casa. O Poder Legislativo tem feito 
muito em defesa dos interesses do consumidor. Constituímos a agência 
PROCON-Assembléia, que colecionou e está colecionando muitas vitórias a 
serem destinadas e compartilhadas com o consumidor mineiro. Agora, temos 
que amargar um revés, uma derrota cruel, que não esperávamos, e ela vem 
da autoridade maior do Pais. 

Essa medida provisória editada pelo Presidente da República veio para 
detonar a lei mais simpática que há no Brasil, o Código de Defesa do 
Consumidor, no que concerne às relações de consumo de energia elétrica. E 
faz mais do que isso o Governo Federal. Dizia, ainda há pouco ao Deputado 
Luiz Tadeu Leite que, numa pesquisa de opinião pública, o consumidor 
brasileiro está preferindo o "apagão" a ter que amargar essa sobretarifa e o 
aumento do ICMS que aí estão, porque as empresas que produzem energia 
elétrica e passam de agora adiante a fornecer menos do que forneciam 
anteriormente vão receber muito mais. 

A CEMIG aqui, em Minas Gerais, vai fornecer menos energia elétrica e vai 
receber quase o dobro do que recebia anteriormente, por força das decisões 
dessa MP. A Secretaria da Fazenda também receberá o dobro de ICMS 
incidente sobre energia elétrica, porque assim dispõe a legislação federal 
criada pela Presidência da República. É o caos, é o total desinteresse, é o 
Governo Federal tratorando o consumidor brasileiro, é o impatriotismo que 
está em campo, infelizmente. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 

senhores, quero também fazer minhas as palavras do Presidente Wanderley 
Ávila, que com muita propriedade, faz um cumprimento ao Presidente da 
Câmara Municipal de Jaíba, o jovem Vereador Alessandro, que está 
acompanhado de seu assessor jurídico, Dr. Hélder. 

Entendo que é necessário que a Assembléia Legislativa tenha sempre mais 
contato com os Vereadores de Minas Gerais. Esta Casa é a alta instância do 
Poder Legislativo mineiro. E esse contato que temos com os Vereadores do 
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interior ainda é muito acanhado. Sabemos como é difícil exercer a 
função de Vereador, principalmente nas cidades onde o Prefeito não o 
respeita, não respeita o Poder Legislativo. Não é o caso da nossa Jaiba, 
onde há convivência muito importante e boa entre o Poder Legislativo e o 
Executivo. Mas, muitas vezes, vemos total desrespeito por parte do Poder 
Executivo. Por isso mesmo, fico feliz quando aqui recebo e encontro 
Presidentes de Câmaras Municipais e Vereadores, para que possamos, cada 
vez mais, estreitar o nosso relacionamento e prestar assessoria a eles, por 
meio dos nossos gabinetes e das consultorias desta Casa. 

Alessandro, quero cumprimentá-lo e dizer-lhe que, por meio da Câmara 
Municipal de Jaiba, tivemos oportunidade de ter um encontro inesquecível e 
importante. A Comissão de Saúde desta Casa esteve lá, por solicitação da 
Câmara Municipal e do Prefeito, para tomar conhecimento de um absurdo e 
ajudar o município. O Município tem 35 mil habitantes e possui um dos 
melhores e mais bem equipados hospitais do Estado. Esse hospital, já 
construido e em funcionamento, não encontrava respaldo da Vigilância 
Sanitária do Estado. 

Toda vez que solicitávamos um credenciamento para aquele hospital, ia um 
técnico da Vigilância Sanitária lá para colocar mais um obstáculo: o hospital 
tinha de alargar a porta, ou tinha de diminuir o tamanho dos corredores, ou 
mudar a pintura, um azulejo ou a lixeira. 

Como a Vigilância Sanitária nunca tinha boa-vontade, não conseguimos o 
credenciamento do único hospital que servia a 35 mil habitantes da Jaiba e 
do Projeto Jaiba, além dos habitantes dos Municípios de Matias Cardoso, 
Verdelândia, etc. 

Grande parte da culpa foi da ineficiente administração anterior, que foi 
eleita, á custa de promessas, para mudar os destinos da Jaíba mas que, na 
verdade, deixou a Jaiba agoniada, no CTI. Em algumas reuniões sobre o 
projeto, chegamos a ouvir das lideranças rurais e dos colonos a absurda 
solicitação de envio de cestas básicas, quando o projeto foi gerado para criar 
empregos e produzir mantimentos para a cesta básica de todo o País. 

A situação era absurda e mostrava o descaso em que encontramos o 
município, assim como a forma errada de administração, na contramão da 
história. Finalmente, conseguimos vencer as eleições e renovar a Câmara 
Municipal. Hoje, Jaiba é administrada por um médico, um homem sério, 
capacitado para o exercício do cargo de administrador do projeto, e estamos 
emendando os cacos que encontramos, com a perspectiva de uma grande 
administração, acompanhada pelo trabalho sério da Câmara Municipal, 
administrada pelo Vereador Alessandro, que aqui está. 

Alessandro, você pode contar com o apoio e trabalho dos Deputados do 
Norte de Minas e do Jequitinhonha para mudarmos essa imagem manchada 
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e opada do Projeto Jaíba, transformando-o no melhor projeto do País, 
não só no papel, mas, também, na prática das pessoas que ali estão e nele 
acreditam, já que ali viveram toda a sua vida e dele fizeram seu ganha-pão. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, 
quero cumprimentá-lo por sua fala e dizer que se o Projeto Jaiba vai mal, 
essa é uma conseqOência da má administração do Governo Federal, no que 
se refere á política agrícola. 

Estamos lutando, juntamente com V. Exa., para reabrir o hospital da região. 
Não culpo a administração anterior, pois, há oito anos, ele está construido, 
sem conseguir o credenciamento. Temos certeza de que conseguiremos 
credenciá-lo, já que é importantíssimo para a Jaiba e as cidades vizinhas. O 
hospital tem toda a estrutura, e seu equipamento é similar aos dos grandes 
hospitais. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Perfeitamente. Agora isto virou moda. Tudo 
que acontece de ruim é culpa do Governo Federal. É importante que as 
pessoas, que também têm a obrigação de fazer a história deste País, deste 
Estado e dos municípios, estejam imbuídas de um sentimento maior de 
humildade, reconhecendo que, nos diversos níveis, há pessoas 
incompetentes que muito atrapalharam o desenvolvimento da nossa região. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)*- Ilustre Deputado Carlos Pimenta, 
é motivo de orgulho para a Bancada do PSDB contar em seus quadros com 
um Deputado da envergadura de V. Exa., pela qualidade do seu trabalho e 
pela defesa intransigente que faz da região do Norte de Minas, 
principalmente da grande Montes Claros, que é o orgulho de Minas Gerais. O 
Jaíba é um projeto que se vem desenvolvendo ao longo dos anos. Ora o 
Governo libera recursos, ora os restringe. Com isso, o Jaíba continua em 
processo lento de crescimento, mas sempre contando com a atenção do 
Governo. O Governo Federal já deu demonstrações de carinho para com o 
Norte de Minas. Não são poucos os recursos que foram levados para essa 
região. No entanto, vejo V. Exa., em uma demonstração de responsabilidade 
com a sua área, defender que novos investimentos e que um novo trabalho 
seja efetuado para serem criados meios para que o desenvolvimento seja 
mais acelerado nessa região. No entanto, os Deputados que estiveram no 
passado e no presente ao lado do Governo Federal, agora, neste momento 
de dificuldade por que passa o Governo, estão tirando proveito político para 
criticá-lo, esquecendo-se das benesses que foram feitas nessa área 
importante do Estado. Ainda hoje, vi, neste Plenário, o Deputado Luiz Tadeu 
Leite, em aparte ao Deputado Dimas Rodrigues, dizer que Itamar Franco é o 
grande homem do momento, que teve a preocupação de dar à CEMIG uma 
ordem para a construção de 8 usinas hidrelétricas. No entanto, isso não é 
verdade. Desafio o Deputado Luiz Tadeu Leite, para que venha apontar onde 
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estão sendo construídas essas oito usinas. Porque, nesse afã de dar ao 
Governo Itamar Franco sustentação política nesta Casa, muitos Deputados 
têm cometido equívocos em suas exposições e, muito pior do que isso, estão 
demonstrando falta de conhecimento da realidade de Minas Gerais. Todas as 
vezes que vierem à tribuna desta Casa, por meio de aparte e de 
pronunciamento, cometer essas leviandades, apontando obras em nosso 
Estado que não estão sendo realizadas, direi que o Governo Itamar Franco 
está sendo realizado em outros Estados, porque, em Minas Gerais, não tem 
feito absolutamente nada. Não tomou posse até hoje e não realizou nenhuma 
obra. A Teófilo Otõni, hà cerca de dez dias, foi o Diretor do DER-MG para dar 
ordem de serviço para a construção de 1 km de asfalto, para poder vencer a 
convenção do PMDB. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Terminando meu pronunciamento, digo que 
amanhã estaremos na cidade de Montezuma, no Norte de Minas, 
acompanhando a Comissão de Turismo desta Casa para discutirmos com as 
autoridades regionais, Prefeito e Vereadores, a situação dessa 
importantíssima cidade, detentora de um dos maiores potenciais turísticos do 
Estado, com suas águas termais. Infelizmente, Montezuma não consegue 
mostrar toda a sua beleza ao Estado e à Nação devido ao sério problema de 
sua via de acesso, uma estrada de mais de 70km que ainda não se encontra 
asfaltada. 

Espero que a discussão que haverá em Montezuma sensibilize os 
Governos Federal e Estadual para uma nova visão do turismo, através do 
Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR -, lançado há 
quatro anos. Infelizmente, só ficamos na promessa e com o gostinho de obter 
os US$86.000.000,00 do Banco do Nordeste e do Banco Mundial. É um 
projeto importante, e para Jaíba estava prevista a aplicação de mais de 
R$7.000.000,00, que seriam empregados na sua modernização 
administrativa, preparando-a para seu grande desenvolvimento. Na ocasião, 
Jaiba tinha 12 mil habitantes; hoje tem 37 mil. 

Convido as autoridades norte-mineiras a estar amanhã, em Montezuma, 
quando discutiremos, com uma nova visão, uma nova esperança, a aplicação 
de recursos, através do PRODETUR, em Montezuma e no Norte de Minas. 
Parabéns ao Vereador Alessandro pela presença neste Plenário. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 

assunto que nos traz a esta tribuna já é de todos conhecido. Nesta tarde, às 
17 horas, o PSB estará realizando um ato público e convocando a população 
de Belo Horizonte para dele participar. Convocamos todos aqueles que estão 
indignados com o que vem acontecendo em nosso País. A questão da CPI 
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da Corrupção foi abafada de forma nojenta, tendo o Sr. Antônio Carlos 
Magalhães solicitado a retirada de assinaturas de Deputados a fim de impedir 
que ela fosse instalada. Manifestaremos nosso repúdio, mais uma vez, 
solicitando a instalação da CPI da Corrupção. Somos pela cassação do 
Senador Antônio Carlos Magalhães, sendo que tivemos a felicidade de o 
relatório do Senador Satumino Braga, do PSB, ser acolhido no Senado 
Federal. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)* - Nobre Deputado Sargento 
Rodrigues, Sr. Presidente, Srs. Deputados, galerias, como Presidente 
Estadual do PSB, Líder da Bancada neRI" \2~a. quero externar minha 
alegria em ver cumprido nosso compromissu p "uJário, por meio do relatório 
do Senador Satumino Braga, que, brilhantemente, entendeu que deveria 
sugerir o processo de abertura da cassação dos Senadores José Roberto 
Arruda e ACM. 

Vimos, hoje, o Senador Arruda pedindo renúncia. Esperamos que o 
Senador ACM seja cassado, porque é isso que o povo brasileiro espera e 
deseja. Deseja transparênc•-c '"' política, seci · ' -o 'ltos do ;>arlamento, 
não quer parlamentares com m:;ntira, com q'"· t .. ccoro, com falcatruas 
as mais diversas, para iludir, cada vez mais, o J.lvvv brasileiro, locupletando-
se cada um da forma que consegue e acha que deve, iludindo a população. 

O PSB já deu essa bela contribuição, por intermédio do Senador Saturnino 
Braga, e traz a público um manifesto que foi encabeçado por nôs, Bancada 
do PSB, e subscrito por 55 Deputados e Deputadas desta Casa, mostrando 
que a Assembléia e os polfticos de Minas, que representam o povo deste 
Estado, não compactuam, não estão de acordo, jamais se mobilizarão a favor 
disso, como têm feito outros Estados, a favor de pessoas que não merecem 
credibilidade política. 

Queria, nesta oportunidade, ler o manifesto, que será lido hoje, na Praça 
Sete, e, posteriormente, encaminhado ao c, ·· ,, ·- ·c Nacional, a todas as 
lideranças políticas deste País, ao Palácio do F.c:·,c;íto, enfim, a todos os 
lugares em que a voz do povo de Minas precisa ser ouvida. (- Lê:) 

"Manifesto em defesa da ética na política e pela instalação da CPI da 
Corrupção e cassação dos Senadores José Roberto Arruda e Antônio Carlos 

Magalhães 
A dimensão da crise que se tem abatido sobre o Brasil agiganta-se de 

forma insuportável para a consciência de nc(" . r :.. ···· e a sobrevivência de 
nossas instituições, ameaçando a estabilidade s.::c .• oi ;; a democracia. 

A ausência de ética no trato da coisa pública soma-se ás mazelas sociais 
do neoliberalismo imposto ao País pelo Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Não é apenas o fracasso na implementação de polfticas 
públicas consistentes e socialmente justas, mais uma vez demonstrado na 
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crise do setor energético. São, também, graves denúncias de 
irregularidades, envolvendo relevantes autoridades da República. É a 
violação da ética e do decoro parlamentar no Congresso Nacional. 

A proporção da crise torna inevitável a imagem do mar de lama. A adoção 
de medidas rigorosas, compatíveis com a gravidade da situação, é 
fundamental neste momento. A contundência do quadro e a envergadura dos 
ilícitos não permitem que se contemporize. Deve-se tomar posição firme, 
visando á absoluta apuração dos episódios denunciados e à aplicação de 
duras punições a seus autores. Combater a impunidade é essencial à 
preservação da ordem democrática no Pais, dos valores morais de nossa 
sociedade e dos sonhos de cada cidadão. 

Tão grave é o quadro, que defendemos a união das forças progressistas da 
sociedade brasileira em tomo do ideal de preservação da ética na política, 
mobilizando-se em defesa da abertura da CPI da Corrupção e pela cassação 
dos Senadores José Roberto Arruda e Antônio Carlos Magalhães. Essas 
medidas, contrapondo-se à indignação e ao desalento que se instalaram nos 
corações dos brasileiros, significarão um sopro de esperança para a 
população. 

Temos a convicção de que priorizar a questão ética, na atual agenda 
política brasileira, significa oferecer às gerações futuras o estabelecimento de 
um pacto democrático fundado em bases sólidas e profundas, como meio de 
se construir um Estado capaz de distribuir riquezas e produzir justiça social. 
Belo Horizonte, 21 de maio de 2001." 

Esse documento, nobre Deputado Sargento Rodrigues, para nossa 
felicidade, foi assinado por 55 parlamentares desta Casa, mas ainda está 
aberto a outros que se dispuserem a assiná-lo, já que é tão importante para a 
história de Minas e do Brasil. Muito obrigada, Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos o aparte da nobre 
companheira Deputada Elaine Matozinhos, líder da nossa bancada. Esse 
documento, realmente, é de extrema importância para o povo de Minas 
Gerais, já que 55 Deputados deste parlamento o assinaram, confirmando que 
não querem que a situação continue acontecendo no Senado e que 
repudiamos a forma nojenta com que o Sr. Fernando Henrique Cardoso 
abafou a CPI da Corrupção e a forma nojenta com que o Sr. Antônio Carlos 
Magalhães manobrou a retirada das assinaturas dos Deputados Federais da 
Bahia. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* -Agradeço ao nobre Deputado 
Sargento Rodrigues, empenhado em uma grande luta nesta Casa, 
principalmente em beneficio da gloriosa Policia Militar e de seus 
comandados. 

Aproveito a oportunidade do seu pronunciamento para responder a um 
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desafio feito a mim por um Deputado, em razão de um aparte que fiz ao 
Deputado Dimas Rodrigues, dizendo que o Governo atual está construindo 
oito hidrelétricas pela CEMIG, por meio da ação ágil, diligente e correta do 
Governador, ao passo que a ELETROBRÁS, do Governo Federal, não está 
construindo nenhuma. 

Estava atendendo à imprensa e soube que um certo Deputado, na defesa 
intransigente e radical do Presidente Fernando Henrique, desafiou-me a dizer 
os nomes das obras. Assim, aqui estou para mostrar as hidrelétricas que o 
Governador Itamar Franco, por intermédio da CEMIG, está construindo em 
Minas Gerais. É como "matar a cobra e mostrar o pau", como se diz, 
popularmente, no Norte de Minas. 

Cinco já estão sendo executadas, e três irão começar nos próximos dias, 
num total de oito obras: a hidrelétrica de Porto Estrela, na região de lpatinga, 
está tão adiantada, que vai ser inaugurada em setembro; a usina de 
Queimados, na divisa de Goiás com Minas Gerais, próxima à cidade de Unai, 
já está em plena construção; a hidrelétrica de Funil, em Lavras, para a qual, 
nesta semana, foi desviado o rio Grande; a hidrelétrica de Aimorés, no rio 
Doce, obra que o Governo Federal segurou por oito meses, por causa de sua 
briga com Minas Gerais; a hidrelétrica de Pai Joaquim, próxima a Araguari; a 
usina térmica de Três Corações, obra feita em parceria com a PETROBRAS, 
entre Três Corações e Varginha; a barragem de lrapé, por sinal, uma grande 
promessa do Governo anterior, nos próximos dias, será iniciada; Capim 
Branco I e Capim Branco 11, ambas no Triângulo Mineiro. Portanto, Porto 
Estrela, Queimados, Funil, Aimorés, Pai Joaquim, usina térmica de Três 
Corações, lrapé, Capim Branco I e 11: são oito usinas hidrelétricas que Minas 
Gerais está construindo para garantir a produção de energia elétrica no 
Brasil. 

Acredito, nobre Deputado Sargento Rodrigues, que o Deputado que me 
antecedeu, quase me desafiando a dizer o nome das oito usinas, porque 
defendeu muito o Governo anterior dessa maneira bisonha, acabou derrotado 
como Deputado. S. Exa. está, agora, no mesmo caminho, defendendo o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso de qualquer maneira, e o Governo 
Federal está de costas para o povo, está prejudicando Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte do nobre 
companheiro Deputado Luiz Tadeu leite. Gostaria de dizer que, no aparte 
que fiz ao companheiro João Paulo, quando S. Exa. anunciou a medida 
provisória assinada pelo Presidente da República na data de hoje, disse que 
essa é uma medida que vai de encontro aos interesses do consumidor, que 
faz com que o consumidor não tenha sequer a condição de recorrer ao 
Judiciário; infelizmente, amordaça a própria justiça. Como disse o 
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companheiro João Paulo, após o Al-5, nunca se tinha visto nada 
semelhante. Estamos assistindo a atitudes como essa, e não - como disse o 
Deputado Kemil Kumaira - tendo benesses. Onde estão as benesses desse 
Governo Federal? Benesses da Pasta Rosa, benesses do PROER, benesses 
do escãndalo SIVAM, benesses do TRT de São Paulo, da SUDAM, da 
SUDENE, do Caciola, do Francisco Lopes, benesses do conchavo para 
abafar a CPI da corrupção. Desconheço as benesses desse Governo. 

O Deputado Luiz Menezes• - Nobre Deputado, há poucos dias um jornal de 
Belo Horizonte publicou a seguinte manchete: "Brasil, campeão da 
corrupção'. E isso não foi desmentido. Vimos a incompetência do Presidente 
da República. S. Exa. só tem vaidade. O que fez até hoje? Vendeu a Vale do 
Rio Doce a preço de banana. Só o lucro do ano passado pagou mais de 50% 
da Vale do Rio Doce. Se esse homem continuar por muito tempo na 
Presidência da República, o Brasil só terá nome. Muito obrigado-. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, nos últimos cinco anos, a 
concentração de riquezas no País ficou nas mãos de 20 famílias, das 20 
famílias mais poderosas deste País, que, nos últimos cinco anos, tiveram um 
lucro de R$500.000.000.000,00, ou seja, meio trilhão de reais. Tudo isso por 
causa da política econômica do Governo Federal, que está, cada vez mais, 
concentrando riquezas e, infelizmente, fazendo com que as pessoas mais 
humildes estejam mais pobres e mais sofridas. 

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Mas, nobre Deputado, nem tudo 
está perdido. O Ministro da Indústria e Comércio veio, a público, dizer que as 
empresas do Sudeste se deveriam transferir para o Nordeste. 

A FIESP perguntou se era possível transferir a Volkswagen, na carroceria 
de uma caminhonete, para o Nordeste e outras grandes empresas. Então, o 
Governo Federal é bonzinho nesse aspecto: quer transferir as empresas do 
Sudeste para o Nordeste, para que não falte energia aqui para movê-las. 
Muito boa a idéia do Ministro, a exemplo do que foi dito pelo Presidente do 
Banco Central no exterior, há alguns meses, o qual contra-indicou o 
investimento estrangeiro em Minas Gerais, pelo fato de termos um 
Governador que não se alia ao Governo Federal. Isso foi dito numa reunião 
em Nova Iorque. Obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues- Sr. Presidente, agradeço-lhe a atenção e 
a paciência com os oradores. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
Registro de Presença 

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do 
Vereador Alessandro Borges, Presidente da Câmara Municipal de Jaíba. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 
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Abertura de Inscrições 

O Sr. PrE-sidente (Deputado Álvaro Antônio) -Esgotado o prazo destinado a 
esta part.s a Presidência passa à 2• Parte da reunião, com a 1 • Fase da 
Ordem de. Dia, compreendendo comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 
do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o 
Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, "a mentira 
tem pernas curtas". Esse é um ditado que todos nós conhecemos desde 
criança. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite, ainda agora, veio a esse microfone - isso 
está gravado e constará dos anais da Assembléia Legislativa -. afirmando ao 
povo de Minas Gerais, com a responsabilidade da credibilidade de seu 
mandato, que hoje, em Minas Gerais, encontram-se em construção oito 
usinas hidrelétricas. Depois, mudou a afirmação e disse que cinco usinas 
estão em construção e três estarão brevemente, nos próximos dias. Isso já é 
uma concessão, já é uma mudança em relação ao anúncio publicado pelo 
Governador de Minas Gerais nos principais jornais e revistas do Brasil, que 
mostrei aqui, desta tribuna. Foi publicado na "lstoÉ", na "Folha de S. Paulo", 
no "Estado de São Paulo" e em "O Globo", numa campanha publicitária de 
R$800.000,00 para falar mentiras ao povo mineiro e ao povo brasileiro. 

Volto a afirmar e coloco em jogo a minha credibilidade como Deputado: 
estou disposto a criar uma comissão para sairmos por este Estado afora. 
Estou afirmando que, neste momento, em Minas Gerais, existem três - e 
apenas três - usinas hidrelétricas em construção, que são Porto Estrela, Funil 
e Queimados, e nenhuma mais. Vou repetir. não tenho medo da verdade. 
Não são nove, como disse o Governador Itamar Franco. Não são oito, como 
disse o Deputado Luiz Tadeu Leite, são três usinas em construção, apenas 
três: Porto Estrela, Queimados e Funil. 

Tenho um relatório do Ministério das Minas e Energia de 2000 a 2005, que 
já apresentei aqui e posso apresentar quantas vezes fdrem necessárias. Ao 
longo de toda a administração do Governo Itamar Franco, só três turbinas 
novas estarão sendo inauguradas em usinas hidrelétricas de Minas Gerais. 
No ano 2000, nenhuma. No ano 2001, duas. No ano 2002, mais uma. Estou 
afirmando e estou disposto a discutir isso em praça pública, em qualquer 
fórum, criar uma comissão especial da Assembléia, para que a verdade 
venha à luz e a mentira não impere neste País. Não é possível que a mentira 
repetida mil vezes ganhe foro de verdade. Essa é uma técnica dos governos 
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facistas e nazistas. 

Hoje, em Minas Gerais, três usinas estão em construção. !rapé é uma 
promessa, porque nem o modelo de sua construção está aprovado. Talvez 
daqui a um ano se comece a sua construção. Entre 2000 e 2002, do total de 
megawatts, de capacidade de geração de eletricidade nova no Brasil, Minas 
Gerais vai contribuir com apenas 2,8%. Estou fazendo essa afirmação, que 
coloca em credibilidade o meu mandato. Quero ser contestado nesta 
afirmação para o bem de Minas e do Brasil. Nesse período, a participação da 
CEMIG será apenas de 2,8%, e não mais do que isso. 

Não é verdade que Minas constrói mais hidrelétricas que o resto do Brasil. 
E não é verdade que o resto do Brasil não esteja investindo em energia 
elétrica. A verdade precisa ser restaurada. Não é preciso "tapar o sol com a 
peneira". Não é preciso dizer que não há responsabilidade do Governo 
Federal na crise de energia. A verdade tem que prevalecer. Afirmo que 
apenas três usinas elétricas estão sendo construídas. 

Reafirmo que apenas as usinas de Porto Estrela, de Funil e de Queimados 
estão sendo construídas. Nenhuma a mais está sendo construída. Não é 
verdade que Pai Joaquim, !rapé e outras estejam sendo construídas. 
Algumas dessas foram divulgadas em anúncio oficial publicado em todo o 
País, mas não foram nem aprovadas pela ANEEL. São apenas intenções do 
Governo de Minas. E o Governo já anuncia como obras. Fez isso por uma 
razão muito simples: porque o Governador Itamar Franco é mentiroso, não 
tem compromisso com o povo de Minas e com a verdade. Por isso, precisa 
dizer isso. 

Estou fazendo uma questão de ordem e sei que não posso ser aparteado, 
mas sei que o Deputado Luiz Tadeu Leite vai me seguir com o microfone da 
Casa. No entanto, estou afirmando e desafiando, sim, se há mais do que três 
usinas em construção em Minas Gerais e se não é verdade que, do total de 
energia elétrica gerado entre 2000 e 2002, no Brasil, apenas 2,8% estão 
sendo acrescidos pela CEMIG. 

Mais um dado para o Deputado Luiz Tadeu Leite: entre 2000 e 2005, 
apenas 5,6% ou 5, 7% do total da nova energia gerada pelas hidrelétricas 
serão oriundos de Minas Gerais, gerados pela CEMIG. Tenho os dados, já os 
mostrei e posso mostrá-los novamente. Podemos criar uma comissão e sair 
pelo Estado de Minas Gerais para verificar. A verdade tem que prevalecer. 

Espero ser contestado com fatos, não com falácias e inverdades. Afirmei 
que são apenas três usinas, e não oito, nove. São apenas três . 

A palavra me foi dada pelo Presidente, e não por V. Exa. A V. Exa., não 
devo satisfação. 

Sr. Presidente, agradeço a sua gentileza. A verdade vai prevalecer. Muito 
obrigado. 

~------------------------------_J 
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• - Sem revisão do orador. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 

164 do Regimento Interno. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o 

Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na 

verdade, o que quer a Oposição nesta Casa, principalmente os integrantes 
do "PSDBreu", como diz o Deputado Savio Souza Cruz, porque é o novo 
nome do PSDB depois dos apagões que vão acontecer, é conturbar e 
aumentar o debate, para produzir uma cortina de fumaça em relação à 
questão nacional. 

O Presidente da República esta prestes a sofrer um "impeachment" no 
Congresso Nacional, pela forma irresponsável com que está tratando as 
graves questões do Brasil. E ainda temos Deputado com coragem de 
defendê-lo nesta Casa. É incrível, mas estamos vendo um surto de 
"fernandohenriquite aguda', talvez o último antes do momento final deste 
Governo. 

Não estou discutindo "megabytes" ou quantas são. Disse que estão em 
construção oito usinas, de acordo com a informação que recebi. Isso foi 
confirmado a mim pelo Diretor da CEMIG, Dr. Aloisio Vasconcelos, hà 
poucos instantes, quando fui desafiado a informar as usinas. De acordo com 
a informação do Diretor de Distribuição, Aloisio Vasconcelos, cinco. usinas 
estão em construção, e três começarão brevemente. 

Mesmo se fossem apenas três, como disse o orador que me antecedeu, já 
estaria Minas Gerais prestando um grande serviço à produção de energia 
elétrica no Brasil, coisa que não está fazendo o Governo Federal. Vou ficar 
apenas nas três, para não polemizar mais. São três usinas hidrelétricas a 
produzir energia, ao passo que o Governo Federal, do Sr. Fernando Henrique 
Cardoso e do Sr. Antônio Carlos Magalhães, está dando risadas, dizendo que 
foi pego de surpresa no caso do grave problema do apagão. Isso tem de ser 
dito. Se fossem apenas três - mas são oito: Porto Estrela, Queimados, Funil, 
Aimorés, Pai Joaquim e a usina térmica de Três Corações e Varginha e as 
outras três-, já estaria o Governo de Minas prestando um grande serviço ao 
Pais. Não disse que Minas Gerais está construindo mais que todo o Brasil. 
Disse que Minas está dando a sua contribuição, e está. 

Mas não me admira, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a preocupação do 
representante do Governo anterior nesta Casa em deslustrar as obras da 
CEMIG. Afinal de contas, a CEMIG é o "patinho feio' do Governo Eduardo 
Azeredo; afinal de contas, a CEMIG foi vendida na tramóia mais maluca e 
desonesta da qual se teve noticia na história polltica brasileira. O Governo 
anterior não gosta da CEMIG, não tem apreço a ela. Portanto, está ai o 
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orador que me antecedeu a desmerecê-la, dizendo que são apenas três. 
Graças a Deus, o Governo mineiro está construindo três ou oito usinas para 
produzir energia, o que, talvez, salve o Brasil na hora em que se esgotar esse 
Governo imundo do Sr. FHC e, no seu lugar, assumir, para desespero do 
orador que me antecedeu, o Governador Itamar Franco. Ai, vamos ver "choro 
e ranger de dentes" pela forma como vai acontecer essa mudança por parte 
do povo brasileiro. 

Ainda hoje, Srs. Deputados, lendo a "Folha de S. Paulo', fiquei estarrecido 
e indignado justamente. O Sr. FHC, em reunião com quatro ou cinco 
Governadores do PMDB que lhe fazem laia, fez um apelo a eles para que 
impeçam o crescimento do Sr. Itamar Franco como candidato a Presidente 
da República. 

Morri de vergonha por um Presidente da República precisar fazer apelo aos 
Governadores a fim de que' impeçam o crescimento de Itamar Franco. Ora, o 
que permite que a candidatura de Itamar Franco cresça e caminhe para 
vencer as eleições? É a incompetência, a falta de preparo político e 
administrativo, a maneira indigna com que se conduziu o Presidente da 
República no comando do Pais, nesses últimos anos. Fez um primeiro 
mandato para ganhar o segundo, e, no segundo, deixou de governar o Brasil, 
entregando o Pais e suas dividas mais caras ao capital estrangeiro. Tenta 
vender Furnas de qualquer maneira! 

Esse Presidente tem aquela cara sem jaça, sem caráter, para pedir aos 
Governadores que impeçam o crescimento de Itamar Franco, quando é o 
único responsável pelo crescimento da candidatura desse Governador, 
devido ao inconformismo e à indignação do povo brasileiro ante esse 
desgoverno. 

Peço apenas um minuto para dizer que as obras que a CEMIG está 
fazendo, cumprindo a determinação do Governador Itamar Franco, são uma 
homenagem aos que, em passado recente, pouco ou nada fizeram para 
resolver os problemas energéticos de Minas e do Brasil. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

• - Sem revisão do orador. 
Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública -
aprovação, na 61 • Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.24212001, da 
Comissão de Direitos Humanos; e de Educação- aprovação, na 61• Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.211/2001, do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior; 2.23212001, do Deputado João Pinto Ribeiro, e 2.233/2001, 
do Deputado Kemil Kumaira (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 

~----------------------------------__J 
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Angelo, em que 

solicita, na forma regimental, a conversão do Projeto de Lei n• 1.439/2001 em 
projeto de lei complementar. A Presidência indefere o requerimento, de 
conformidade com o inciso 111 do parágrafo único do art. 192 do Regimento 
Interno. Arquive-se. 

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

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n•s 
1.341/2000, do Governador do Estado, que altera a redação do art. 3° da Lei 
n• 11.721, de 29/12/94, que cria e transforrn" ~:::rgos no Quadro de Pessoal 
da Educação e dá outras providências; e i .419/2001, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a reorganização de secretarias de Estado e dá 
outras providências(- À sanção.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Djalma Diniz, solicitando 

seja constituída Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a 
Estudos Sobre o Código de Trãnsito para Apurar o que se segue: 1 - Efetiva 
eficácia do Código na redução de mortes por acidentes nas estradas federais 
do Estado de Minas Gerais, levantando-se os respectivos números, ano a 
ano, de 1995 a 2000; 2 - volume de multas de trãnsito arrecadadas no 
Estado, em reais, ano a ano, de 1995 a 2000; 3 - aplicação dos recursos 
decorrentes das multas de trãnsíto no mesmo período; 4 - implementação da 
educação para o trãnsito nas escolas de 1", 2" e 3° graus (art. 76 do Código); 
5 - número de recursos apresentados contra multas aplicadas perante os 
órgãos administrativos do Estado, ano a ano, de 1995 a 2000, e número de 
recursos providos; 6 - critérios para definição da velocidade máxima admitida 
nas rodovias. Cronograma de afixação das placas re~~<>r:tivas (art. 61 do 
Código de Trãnsito); 7- a eventual aplicação de advertênda por e~crito antes 
da multa (art. 256, I, do Código); 8- instalação e funcionamento do curso de 
reciclagem para condutores (art. 268 do Código); 9 - critérios para instalação 
dos radares fixos e móveis - terceirização; 1 O - conservação e sinalização 
das vias; 11 - vigência da multa ao pedestre, prevista no art. 254 do Código; 
12 - atuação e postura dos agentes de trãnsito. A Presidência vai renovar a 
votação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que pede seja 
solicitado à TELEMAR o conserto do telefone público da carceragem da 
Divisão de Tóxicos e Entorpecentes desta Capital, visando facilitar o contato 
dos presos com seus familiares. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 
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Requerimento da Comissão Especial do BNDES, em que solicita seja 

encaminhado ao CREA-MG e ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas 
de Belo Horizonte pedido de infonmações sobre a existência de registro da 
empresa BMA-Consegue, bem como o de seu responsável técnico, Luiz 
Henrique Amarante, junto ao CREA-MG. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja o Projeto 
de Lei n• 805/2000 distribuído à Comissão de Saúde. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Alberto Bejani, em que solicita seja constituída 
Comissão Especial para estudar a legislação relativa ao rateio da parcela da 
receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de 
que trata o inciso 11 do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, 
observado o § 2° do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, confonme redação dada pela Emenda à Constituição n• 14, de 
12/9/96, devendo apresentar suas conclusões e um projeto de lei em prazo 
fixado até 30 de junho de 2001. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam penmaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que solicita seja 
constituída Comissão Especial para proceder a estudos sobre o 
funcionamento das máquinas interativas "off line" no Estado. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam penmaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Colégio de Líderes, em sua totalidade, em que solicita a 
suspensão dos trabalhos da Comissão Especial das Taxas no período de 
12/3/2001 a 15/5/2001 e a prorrogação de seu prazo de funcionamento por 
60 dias, a partir do dia 16/5/2001. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam penmaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-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. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de debates de amanhã, dia 25, às 9 
horas. Levanta-se a reunião. 
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ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 25/5/2001 
Presidência do Deputado Márcio Kangussu 

Sumário: Comparecimento- Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Dinis Pinheiro- João Paulo- Márcio Kangussu. 

Falta de Quórum 
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O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - Às 9h15min, a lista de 
comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca os 
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 28, ás 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. 

ATA DA 133" REUNIÃO ESPECIAL, EM 18/5/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Eduardo Brandão e Edson 

Rezende 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra. Thaís 
Unhares Juvenal - Palavras do Sr. Francisco de Assis Oliveira Azevedo -
Palavras do Sr. Domingos Gomes de Azevedo - Palavras da Sra. Maria Alice 
Martins - Palavras do Sr. William Nacked - Palavras da Sra. Tereza de 
Lamare Franco Netto - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Adelmo Cameiro Leão - Aílton Vilela - Edson Rezende -

Eduardo Brandão - Márcio Kangussu. 
Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Às 14h15min, declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder á leitura 
das atas das duas reuniões anteriores. 

Atas 
- O Deputado Eduardo Brandão, 2°-Secretário "ad hoc", procede á leitura 

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa a 
Exma. Sra. Thais Unhares Juvenal, Gerente do Departamento de Operações 
Sociais do BNDES; os Exmos. Srs. Francisco de Assis Oliveira Azevedo, 
Diretor Executivo do Instituto Telemig Celular; Domingos Gomes de Azevedo, 
Superintendente Executivo da Ação Comunitária do Estado do Espírito Santo 
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- ACES -; a Exma. Sra. Maria Alice Martins, fomentadora cultural; o 
Exmo. Sr. William Nacked, Diretor Executivo do Instituto Brasil Leitor; a 
Exma. Sra. Tereza de Lamare Franco Netto, Presidente do Conselho 
Estadual de Assistência Social; e os Exmos. Srs. Deputado Edson Rezende, 
representante desta Casa no Conselho Estadual da Criança e do 
Adolescente, e Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

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

Alternativas para o Desenvolvimento Social, com o tema "Captação de 
Recursos" e os subtemas "Recursos do BNDES para Investimentos em Áreas 
Urbanas", no primeiro painel; "Como Obter Recursos e Apoio das Empresas", 
no segundo painel; e "Parcerias para Viabilizar Políticas Sociais", no terceiro 
painel. 

Palavras do Sr. Presidente 
Quando assumimos a Presidência desta Assembléia, incluímos em nosso 

programa de trabalho a continuação de ciclos de debates, fóruns e 
seminários, envolvendo assuntos de relevante interesse público. Preocupava-
nos, entretanto, que esses eventos pudessem cair no vazio após a sua 
realização, não apresentando utilidade prática para o povo. 

O fato é que de palavras e de. teorias o povo não quer mais saber: vivendo 
em permanente inferno astral - com os desequilíbrios políticos, econômicos e 
sociais que conhecemos -, o brasileiro não aceita a invariável versão dos 
economistas oficiais de que o Muro será melhor. Com muita razão, exige 
soluções imediatas. 

Portanto, levando em conta a necessidade de arregaçar as mangas e por 
mãos à obra, programamos o Fórum "Alternativas para o Desenvolvimento 
Social", cuja primeira fase, versando sobre a captação de recursos, estamos 
hoje abrindo. 

Ao dividir o Fórum em quatro fases, reservamos a primeira para apontar os 
caminhos e identificar os recursos; na segunda fase, dentro de 30 dias, 
oficializaremos a remessa aos participantes das informações hoje 
transmitidas neste Plenário; na terceira fase, no prazo de 90 dias, 
divulgaremos as iniciativas bem-sucedidas de órgãos públicos e privados 
tomadas com base nos subsídios que estamos oferecendo; finalmente, para 
a quarta fase, estamos programando a realização de um seminário sobre o 
trabalho de voluntariado. 

Ao abordar a questão da captação de recursos, devemos considerar que 
ela deve ser movida pelo critério da parceria. Ser parceiro é ajudar esperando 
o retomo, e não, simplesmente auxiliar a título gratuito, como se fosse mera 
doação. É essa, aliás, a filosofia dos incentivos fiscais: eles são a 
transferência de recursos do Governo para uma instituição, utilizando parcela 
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dos impostos devidos pelo contribuinte. Ora, o Governo espera que o 
incentivo resulte em beneficio para a comunidade, com a criação de novos 
empregos e o aumento da arrecadação. 

Por outro lado, se a parceria é com organizações privadas, a filosofia do 
parceiro não pode ser diferente. Ao conceder incentivos à comunidade em 
geral, a organização comercial ou industrial deverá, dentro de certo prazo, 
prestar contas a seus dirigentes e acionistas sobre o retomo obtido com a 
iniciativa. 

Esse retomo será o beneficio concreto proporcionado à população, bem 
como, para a empresa, o aumento da motivação e da produtividade dos 
funcionários, a descoberta de novos talentos e lideranças dentro de seu 
quadro de pessoal e uma melhor percepção das demandas do mercado, 
entre outros aspectos. Em resumo, a parceria, em qualquer caso, deve 
harmonizar o interesse público com o dos benfeitores. É um enfoque prático, 
que vamos procurar destacar ao apresentar, de maneira didática, desde a 
elaboração de um projeto até a captação dos recursos. 

A pauta de nossos trabalhos de hoje engloba trés temas: "Recursos do 
BNDES para Investimentos em Áreas Urbanas"; "Como Obter Recursos e 
Apoio das Empresas' e "Parcerias para Viabilizar Politicas Sociais'. 

Na primeira parte, ouviremos a palavra da Sra. Thais Unhares Juvenal, 
Gerente do Departamento de Operações Sociais do BNDES. Agradecendo à 
ilustre representante do órgão pela colaboração, lembraremos que a atuação 
do BNDES, às vezes, desperta controvérsias, como ao financiar grupos 
estrangeiros nos leilões das estatais. Mas não se pode acusar o Banco de 
inoperante: ao contrário, vale a pena dar uma olhada em sua extensa linha 
de financiamentos para constatar que ele age e procura cumprir sua missão. 
Merece registro, por sua vez, o apoio às organizações que financiam o 
programa Alfabetização Solidária, representando o compromisso assumido 
pelo Banco com os setores sociais básicos: são linhas de crédito especificas 
cobrindo, entre outras, as áreas de educação e de saúde. 

Na segunda fase, vamos ouvir a palavra autorizada de quem nos pode 
ensinar como obter recursos e apoio das empresas privadas. Teremos a 
exposição do Dr. Francisco de Assis Oliveira Azevedo, Diretor do Instituto 
Telemig Celular, criado recentemente para consolidar a Telemig como 
empresa cidadã. O Instituto já está desenvolvendo projetos para atender ás 
comunidades carentes de nosso Estado, tendo como foco inicial crianças e 
adolescentes. Ele assumirá os papéis de articulador, atuando em parceria 
com o Governo e entidades privadas, e de protagonista, desenvolvendo 
projetos próprios nas regiões em que a empresa atua. 

Ainda na segunda parte, ouviremos o Dr. Domingos Gomes de Azevedo, 
Superintendente Executivo da Ação Comunitária do Estado do Espírito Santo 
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- ACES. A entidade, como o propno nome indica, realiza no Estado 
vizinho um trabalho de extraordinário alcance social. A Sra. Maria Alice 
Martins, fomentadora cultural, e o Sr. William Nacked, Diretor Executivo do 
Instituto Brasil Leitor, serão os expositores seguintes. Ambos nos trazem 
testemunho e subsídios valiosos. 

A última parte do encontro irá cobrir parcerias para viabilizar politicas 
sociais. O Dr. Sérgio Haddad, Presidente da Associação Brasileira de 
Organizações Não Governamentais - ABONG -, falará em primeiro lugar. 
Desnecessário dizer da importância e do alcance do trabalho das ONGs no 
mundo de hoje. Atualmente, representam o mais significativo exemplo de 
ação não oficial e solidária, cobrindo áreas que vão dos direitos humanos á 
preservação do meio ambiente. 

A Sra. Tereza de Lamare Franco Netto, Presidente do Conselho Estadual 
de Assistência Social - CEAS -, irá encerrar o ciclo de palestras. Será um 
encerramento feito pela representanie de entidade cujo trabalho impressiona: 
como se sabe, as preocupações do CEAS passam pela erradicação do 
trabalho infantil para chegar á assistência aos idosos e ao gerenciamento de 
projetos especiais e á capacitação profissional da criança e do adolescente. 

Vamos terminar reiterando o que dissemos no principio desta mensagem: 
estamos contando com resultados concretos deste encontro de hoje. Para 
isso, conclamamos os participantes, que incluem organizações sociais, 
empresas privadas, órgãos de fomento, parlamentares, Prefeitos Municipais 
e Vereadores. A todos, os agradecimentos da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais e nossa manifestação de endosso aos projetos que 
irão aqui nascer. Muito obrigado! 

O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - Senhores membros da 
Mesa, senhoras, senhores, telespectadores da TV Assembléia, para nós é 
motivo de muita alegria poder estar congraçando-se o Estado de Minas em 
tomo de um tema tão importante como esse. Queremos, em primeiro lugar, 
agradecer às pessoas que contribuíram para que este seminário pudesse ser 
realizado, a toda a assessoria da Casa e, principalmente, aos senhores que 
vieram e que estão prestigiando este evento. Queremos agradecer também 
às pessoas que conosco debateram ontem na TV Assembléia. Foi um debate 
que teve a maior audiência da TV Assembléia, uma audiência histórica, na 
noite de ontem. Recebemos várias perguntas, e muitas delas não puderam 
ser respondidas no ar, mas as respostas estão sendo enviadas às pessoas 
que participaram, posteriormente. Queremos agradecer ao Prof. Domingos 
Azevedo, Superintendente da Ação Comunitária do Estado do Espírito Santo, 
que esteve conosco ontem; Prof. Resende Magela Reis, Coordenador dos 
Projetos Especiais desta Casa; Prof. José Soares Caldeira Júnior, da 
Fundação Mineira de Direito Privado, da FUNDAMIG; Prof. Eugênio Celso, 
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do Sindicato dos Tradutores Fiscais da Receita Federal. Todas essas 
pessoas estiveram debatendo conosco ontem, na TV Assembléia. Quero 
também agradecer os expositores de hoje, Dra. Thais Unhares Juvenal, 
Gerente do Departamento de Operações Sociais do BNDES; Francisco de 
Assis Oliveira Azevedo, Diretor Executivo de !;,::'ituto Telemig Celular; 
Domingos Gomes de Azevedo, Superintenden~e Executivo da Ação 
Comunitária do Estado do Espirtto Santo, que muito nos honra com a sua 
visita, sendo de um Estado vizinho tão querido dos mineiros; Maria Alice 
Martins, fomentadora cultural; William Nacked, Diretor Executivo do Instituto 
Brasil Leitor; e Prof". Tereza de Lamare Franco Netto, Presidente do CEAS. 
Este fórum começa com a exposição do tema Recursos do BNDES para 
Investimentos em Áreas Urbanas. 

Palavras da Sra. Thais Unhares Juvenal 
Muito obrigada. Gostaria de agradecer á Presidência da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais o convite para expor as linhas do BNDES na 
área social. Gostaria de agradecer ao demais componentes da Mesa, que 
irão fazer uma exposição bastante ampla do que se está fazendo neste Pais 
em relação á área social. Acho que isso precisa ser um pouco mais 
divulgado, e as pessoas precisam ter um pouco mais de acesso ás linhas de 
financiamento, às parcerias de capacitação e mesmo às parcerias em 
recursos técnicos, para que os projetos sociais possam ser alavancados. 

Gostaria de dizer que sou gerente de um dos departamentos da área social 
do BNDES, que tem uma vasta gama de projetos no campo social. Temos 
projetos na área de educação, na área de saúde, na área do 
desenvolvimento local e temos projetos na área de geração de trabalho e 
renda e de crianças e jovens em situação ·de risco social. Devido à 
composição da Mesa, resolvi enfocar duas linhas dos nossos programas, que 
são os projetos multissetoriais integrados, que tratam da intervenção em 
áreas de baixa renda, em áreas urbanas de baixa renda, popularmente 
conhecidas como favelas, mas não necessariamente favelas, mas áreas que 
estão degradadas sócio-economicamente. Vamos enfocar também um outro 
programa que temos, o Rede de Atenção a Crianças e Adolescentes em 
sttuação de risco social. Esse é um projeto também voltado para áreas 
urbanas e que visa justamente à articulação de todos os atores envolvidos 
com a questão da criança e do adolescente em sttuação de risco social, para 
dar uma solução única para esse problema, para minimizar o desperdício de 
esforços na tentativa de solução desse problema. 

Então, a nossa iniciativa é, enquanto um Banco de desenvolvimento que 
tem atuação no território nacional e que tem interface tanto com empresas, 
tanto com a classe política, quanto com a população em geral, fazer uma 
grande articulação em territórios locais definidos para prover uma solução 



c 
E 
é 
= .!! 
.E 

-ª. 

umca e definitiva para a questão da criança e do adolescente em 
situação de risco social. 

1257 

Vou apresentar essas duas linhas multissetorias integradas e as redes 
locais de atenção à criança e ao adolescente. 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
A Sra. Thais Unhares Juvenal - Uma característica dessas duas linhas de 

atuação é que todas as duas focam a questão da articulação, para resolver 
um problema social específico. 

A nossa compreensão hoje é de que não é possível tratar isoladamente o 
problema social. Não hà recursos disponíveis. Acho que nenhuma instituição 
neste Pais pode, isoladamente, trabalhar a questão social. Portanto, é 
necessário que nos articulemos para que haja um processo de coordenação 
de um problema especifico, a fim de iniciarmos um processo de melhoria das 
condições de vida da população. 

O projeto multissetorial integrado visa à melhoria das condições de vida da 
população urbana de baixa renda e sua inserção econõmica e social. A idéia 
desse programa é interferir em todas as circunstâncias que levam a 
população de determinada àrea à situação de pobreza. Portanto, a idéia é 
fazer uma intervenção que possa tratar não só os aspectos urbanos de 
saneamento, pavimentação de ruas ou abastecimento de àgua, mas também 
aspectos relativos à saúde, educação, à geração de emprego e renda. Enfim, 
a todos os problemas que levam aquela população à situação de baixa 
condição de vida e baixa estima. 

A partir desse projeto, queremos induzir o processo de transfomnação 
social, para promovemnos uma mudança de patamar nas condições gerais de 
vida da população alvo. 

Quando observamos a problemática social, verificamos que, nas àreas de 
população de baixa renda, existem vários problemas ocorrendo 
simultaneamente. A idéia é fazer uma intervenção para atacar todos os 
problemas de forma simultânea, e não cada um deles isoladamente. 

Entre os problemas, podemos citar o adensamento populacional, a infra-
estrutura básica insuficiente, a falta de atendimento adequado à saúde, 
habitações precárias, a falta de acesso à segurança e à justiça, dificuldades 
de acesso à propriedade- esse é um problema que em geral é muito comum 
nas favelas, porque a população não tem titulo de propriedade daquela área 
que ocupa e, portanto, não consegue desenvolver com aquele território uma 
relação de cumplicidade e compromisso, portanto, não vai investir recursos 
para melhorar aquele território -, programas de educação básica e 
profissional deficiente, precárias condições de locomoção, falta de lazer, 
desemprego, degradação ambiental, desestruturação familiar, decorrente de 
todos os fatores citados, e uma desorganização do espaço urbano. 
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Para que haja intervenção num processo como esse é necessário um 

diagnóstico das condições da população-alvo do projeto, informando-se quais 
desses problemas estão acontecendo naquela comunidade, para se 
identificar como estão se materializando, a fim de que possamos achar uma 
solução, de forma particular, para cada um dos projetos. Não há receita de 
bolo para se fazer um projeto multissetorial integrado. Tem-se que refletir, 
especificamente, sobre os problemas daquela população-alvo. 

Os conceitos básicos de um projeto multissetorial integrado são: a 
integração nas diversas formas de intervenção social; a construção de 
soluções apropriadas á realidade local; a participação conjunta do poder local 
e das comunidades - isso é imprescindível; na nossa experiência temos 
observado que, quanto maior o envolvimento da comunidade-alvo do projeto, 
maior a possibilidade de sucesso de um projeto como esse. Precisamos 
construir as resoluções juntamente com a comunidade, e não fornecê-las 
como se as pessoas fossem incapazes de articular soluções para o seu 
próprio problema, uma solução de cima para baixo. É importante que haja, 
cada vez mais, essa aproximação com a comunidade-alvo. Além disso, uma 
articulação de todos os órgãos setoriais envolvidos; uma composição de 
fontes de recursos e uma alteração decisiva das circunstâncias degradadoras 
da qualidade de vida. A proposta é absolutamente ambiciosa, pois nossa 
intenção é estarmos articulados com outros órgãos, seja da administração 
pública ou de entidades privadas, para provermos uma solução definitiva das 
circunstâncias que levam à degradação daquele espaço urbano. 

O desenho do projeto deve refletir essas premissas. Portanto, vamos 
trabalhar com uma definição da área do projeto e uma definição espacial, o 
que não quer dizer definir um único município, por exemplo, como área de 
atuação, mas definir realmente uma área, uma comunidade específica para 
que possamos trabalhar as peculiaridades daquela comunidade. 

Por outro lado, o fato de estar delimitando uma área específica, uma 
comunidade específica, faz com que haja recursos para, de fato, adotarmos 
solução definitiva. Se a proposição for intervir no municfpio como um todo, 
vamos descobrir que não há recursos para solução definitiva. Teremos, 
então, de optar por uma intervenção parcial, que, muitas vezes, não levará á 
solução do nosso problema, apenas o postergará. 

O levantamento dos problemas é o que chamamos de diagnóstico apurado 
dos problemas e das potencialidades presentes naquela comunidade. Um 
levantamento das possibilidades de soluções, uma discussão com a 
comunidade, estimativa de cursos com os recursos financeiros necessários. 
Essa questão é fundamental. Quer dizer, introdu:o:ir na lógica social a lógica 
do projeto. Projeto com inicio, meio e fim, voni orçamentação, para que 
saibamos exatamente quanto é necessário para se alcançar o objetivo que 
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está sendo proposto. Uma montagem de estratégia para viabilizar o 
projeto e respectivos investimentos. Nessa estratégia está todo um processo 
de articulação, de coordenação, de envolvimento de todos os atores que têm 
interesse na área. Adotando essa estratégia, poderemos chegar aos 
resultados almejados, que, no geral, seriam melhores condições de 
saneamento e habitação para essa população; proteção ambiental; 
atendimento primário à saúde; redução das calamidades; segurança; 
educação básica e profissional adequada; obtenção de endereço; atenção a 
crianças e adolescentes; melhoria de condições de locomoção; transportes; 
integração das áreas de ambiente urbano; geração de ocupação e renda e 
desenvolvimento comunitário; condições financeiras para acesso a um 
projeto no setor, integrado e fonmulado pela Prefeitura local em parceria com 
as demais instituições, órgãos públicos ou privados. 

Concedemos empréstimo com um prazo total de até 10 anos, com um 
prazo de carência igual ao prazo de utilização, de até 2 anos, ou seja, a 
carência do empréstimo, em geral, é o prazo de implementação do projeto. A 
taxa de juros do projeto é a T JLP mais 1% de "spread" social, mais 1 ,5%, ao 
ano, de "spread" de risco da operação. 

Há lugares onde esses projetos estão sendo implementados - alguns já em 
fase de finalização, com sucesso -, por exemplo, o Linhão de Emprego de 
Curitiba. É um projeto com investimentos da ordem de R$100.000.000,00, 
numa área onde houve invasão por população de baixa renda, embaixo de 
uma linha de transmissão de energia elétrica, daí esse nome. Por uma 
questão de segurança, era necessário que aquela população fosse afastada 
da linha de transmissão. Então, encontrou-se uma área próxima, onde ela 
poderia ser colocada, mas foi feito todo um trabalho de geração de emprego 
e renda e de conscientização do porquê da mudança para aquele local, de 
fonma que não voltassem a ocupar a área que não oferecia segurança. 

Foram feitos investimentos na área de infra-estrutura básica e, 
principalmente, de geração de emprego e renda, por meio da construção de 
vilas de oficio, onde aquela população poderia desenvolver as atividades 
profissionais que desenvolvia no quintal de casa, de fonma precária. Esse 
projeto se encontra em fase final de implantação, e podemos dizer que hoje é 
bem-sucedido. 

Temos o Projeto Vila Bairro de Teresina, que é a Capital mais pobre do 
País, com área muito grande de favelas. Com recursos da ordem de 
R$68.000.000,00, foi feita intervenção em mais de 100 favelas da cidade. Foi, 
também, feita intervenção nas áreas de infra-estrutura básica, de 
equipamentos sociais e de geração de emprego e renda. 

Uma das idéias interessantes implementadas nesse projeto são as hortas 
comunitárias, o que envolveu a população em uma atividade produtiva que 
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revertia para ela propna. Da mesma forma, foram feitas creches 
comunitárias, em que o pessoal da comunidade se revezava para estar 
garantindo a atenção das crianças na creche. 

Temos, ainda, o Projeto Terra em Vitória, que consumiu recursos da ordem 
de R$65.000.000,00; sua motivação principal era trabalhar uma favela numa 
área de proteção ambiental. Além dos investimentos em infra-estrutura 
urbana básica, foi feito um trabalho de educação ambiental, para que a 
comunidade não apenas saísse da área de proteção ambiental, mas também 
entendesse o motivo da mudança e passasse a zelar pela área, a fim de que 
não fosse mais ocupada. Esses projetos estão em fase final de implantação, 
e já se podem ver os desdobramentos positivos. 

A segunda linha que apresento é a das redes locais de atenção à criança e 
ao adolescente no âmbito do programa de apoio a crianças e jovens em risco 
social, do BNDES. 

Vou contar um pouco da história desse programa, porque tem a ver com o 
amadurecimento da atuação do BNDES na área social. Ele voltou a atuar 
nessa área em 1996. Na década de 80, tínhamos uma área social que 
contava com recursos de ordem fiscal - o chamado FINSOCIAL. Essa área 
foi extinta em 1990, e, em 1996, foi recriada no BNDES, com uma conotação 
totalmente diferente. Hoje, conta com recursos ordinários do Banco -
portanto, de empréstimos - e com um fundo de recursos não reembolsáveis, 
que provém de uma destinação de até 1 O% do lucro do Banco, ou seja, 
fazemos aplicações não reembolsáveis, e esse programa das redes locais é 
apoiado com essa linha de recursos não reembolsáveis. 

Então, em 1997, foram criados o Fundo Social e o Programa de Apoio a 
Crianças e Jovens em Risco Social. A prioridade no momento da criação do 
Fundo foi a atuação com crianças e adolescentes de baixa renda. E 
começamos, por meio do apoio às ONGs, privilegiando as características 
inovadores, a relevância na comunidade e a capacidade de desenvolvimento 
de parceiras dessas ONGs. 

Em 1999- portanto, dois anos após a criação do programa-, passamos a 
atuar na forma das redes de locais de atenção à criança e ao adolescente. A 
idéia por trás dessas redes locais é a de estar contribuindo para a 
consolidação, a expansão e a orientação sistêmica de ações públicas 
integradas, voltadas para a proteção integral da criança e do adolescente. 
Evoluímos para esse programa porque, ao atuar isoladamente, com ONGs, 
percebemos que, muitas vezes, não conseguíamos ter uma dimensão real do 
problema da criança e do adolescente no município em que estávamos 
atuando. Sentíamos, então, a necessidade de fazer uma ação mais sistêmica 
nas localidades onde atuávamos. Percebíamos, também, a necessidade de 
atuar mais próximos dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, 
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dos conselhos municipais, que são efetivamente os responsáveis pela 
coordenação da política voltada para a criança e o adolescente na localidade. 
Então, como instituição pública, buscávamos ter um pouco mais de 
coordenação, de aderência a realidade local e de impacto nas circunstãncias 
em que pretendíamos intervir. 

Nesse sentido, o objetivo do programa de rede é priorizar projetos que 
valorizem os princípios de articulação e complementaridade em sua 
estratégia de atuação; viabilizar parcerias, de forma que crianças e jovens de 
baixa renda tenham acesso a programas e serviços que contribuam para a 
melhoria de suas condições de vida e contribuir para a consolidação da 
doutrina de proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

A motivação do nosso programa é justamente a atuação sistêmica 
estruturante do BNDES na aplicação de recursos em projetos sociais 
direcionados a crianças e jovens em situação de risco social, bem como a 
necessidade de contextualização de projetos na realidade local. Adotamos 
como marco legal a Constituição de 1988, que prevê a descentralização da 
política de atenção social para os municípios, colocando o município como 
órgão legal executor dessa política; o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
que tem como grande inovação, na condução da política para esse 
segmento, a questão das parcerias, trazendo o problema para a sociedade, 
não o colocando apenas como um problema do Estado ou das ONGs que 
lidam com isso; a Lei Orgânica da Assistência Social, que, também, prevê a 
parceria, a descentralização e enfatiza, como o Estatuto, a questão dos 
conselhos, com a participação da comunidade, para a solução do problema. 

Nessa estruturação, procuraremos trabalhar com as Prefeituras, os 
conselhos de direito, os conselhos tutelares, as ONGs do setor e qualquer 
outro segmento que se proponha a colaborar na solução para o problema de 
crianças e adolescentes em risco social. 

Os princípios de nosso programa são a integração, a articulação, a 
complementaridade, o acompanhamento, a avaliação e a participação, e a 
idéia é trabalhar a rede de pessoas, a de objetivos e projetos e a de 
organizações, ou seja, estaremos articulando e integrando ações que 
concorram para o afastamento das crianças de baixa renda da situação de 
risco social. 

Há aspectos muito importantes nessa transparência: o acompanhamento, a 
avaliação e a participação. Sentimos muito a falta de recursos na área social 
e temos observado que parte dela decome da falta de lógica de projeto, no 
tocante a estar trabalhando projetos com inicio, meio e fim, um orçamento 
adequado e um diagnóstico realmente apurado do problema . 

A sociedade, também, se ressente do acompanhamento e da avaliação dos 
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projetos implementados na área social, pois não temos muito, no País, a 
cultura de acompanhar e avaliar as ações, o que é importantíssimo, a fim de 
devolver à sociedade o resultado das ações, para que ela acredite na efetiva 
realização dos programas e se sinta estimulada a contribuir para solucionar o 
problema. 

Com relação aos agentes locais de atenção à criança e ao adolescente, 
estaremos trabalhando no âmbito das políticas básicas de proteção especial 
e socioeducativas relativas à criança, ou seja, trabalharemos junto à família, 
à sociedade, à comunidade, aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
aos conselhos e às ONGs. 

Os critérios de apoio são os projetos concebidos pelo Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e encaminhados pelo Executivo Municipal; a 
participação da sociedade civil na concepção e implementação desses 
projetos; o compromisso do município com a modernização de sua gestão. 

As principais ações apoiáveis são a melhoria da gestão da política pública 
para a criança e o adolescente; a instrumenta1ização do gerenciamento, 
sistemas de informação - e isso é fundamental para fazer um diagnóstico 
apurado e devolver os resultados em forma de avaliação dos programas 
existentes -; a melhoria do atendimento; a promoção da articulação entre os 
diversos atores; o fortalecimento dos conselhos; o fortalecimento da captação 
de recursos, inclusive com a dinamização do Fundo da Infância e do 
Adolescente. 

A clientela de nosso projeto são as Capitais dos Estados; os municípios da 
região metropolitana sob o enfoque de articulação com a rede de atenção à 
criança e ao adolescente do município-sede e os municípios com mais de 
300 mil habitantes. Nesse ponto, quero esclarecer que esse corte em 
municípios de mais de 300 mil habitantes se deve à nossa pouca 
capilaridade. Somos um Banco com uma única sede e um corpo funcional 
bastante reduzido, que atende a todo o Brasil. 

Os municípios com um número de habitantes entre 200 e 300 mil são 
flexibilizados de acordo com a dimensão de sua problemática relativa à 
criança e ao adolescente, ao passo que, nos municípios com menos de 200 
mil habitantes, trabalhamos para haver uma articulação entre os municípios 
próximos, para dar escala ao trabalho e atender a um conjunto de municípios. 

Os municípios apoiados, até o momento, são Vitória, no Espírito Santo; 
Porto Alegre; Curitiba; Vitória da Conquista, na Bahia; Belém; Teresina; 
Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul; Belo Horizonte; Presidente Prudente, 
em São Paulo; Maceió; Aracaju e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Esses projetos juntos respondem, hoje, por uma carteira de, 
aproximadamente, R$14.000.000,00, no BNDES. Esses são nossos dois 
programas. Temos outras linhas, nas áreas da saúde, da educação, do 
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desenvolvimento local, da geração de emprego e renda, nas quais temos 
o Programa de Microcrédito, sobre o qual podem obter maiores informações 
acionando a página do Banco ou através de nossos telefones. Obrigada. 

Palavras do Sr. Francisco de Assis Oliveira Azevedo 
Boa-tarde a todos. Parabenizo os organizadores deste evento. São muito 

oportunas as palavras expressas nessa faixa: "A sociedade mobilizada para 
melhorar e crescer". Percebemos, em todo o País, a sociedade mobilizar-se 
para contribuir na redução dos graves problemas sociais que a afligem. O 
Prof. Antõnio Carlos Gomes da Costa diz: "A nossa sociedade conseguiu 
produzir uma legião de bonsais humanos". O que é bonsai? É uma árvore 
que, ao nascer, tem todo o potencial de crescimento, mas, através da 
intervenção do homem, que lhe corta as raízes, os galhos e folhas, tirando-
lhe toda a energia, não cresce em toda a sua potencialidade. É mais ou 
menos isso que vivenciamos em nossa sociedade: crianças, adolescentes e 
adultos que não têm sequer a condição de sonhar com uma vida digna. É 
uma situação que toda a sociedade considera insuportável e não interessa ao 
poder público, à sociedade civil nem ao mundo empresarial. É preciso que 
cada um faça sua parte para contribuir para a mudança dessa realidade. 
Estamos num momento muito rico, que ê um repensar do papel das 
organizações da nossa sociedade. O poder público percebeu que sozinho 
não pode enfrentar tamanhos problemas, já que lhe faltam recursos e 
estrutura. O mundo empresarial chegou á conclusão de que não basta 
simplesmente pagar impostos e gerar empregos, pois precisa dar uma 
contribuição mais efetiva para o desenvolvimento social. Do contrário, 
poderemos ter empresas como ilhas de eficiência num mar de delinqüência, 
o que não interessa a ninguém. As empresas estão acordando para essa 
realidade. 

E o terceiro setor, formado pelas entidades não governamentais sem fins 
lucrativos, percebeu que aquele espírito de luta, a garra, aquela vontade de 
ajudar o próximo é muito importante, mas sozinho não consegue. É preciso 
que haja um melhor preparo, que as pessoas do terceiro setor procurem se 
capacitar para desincumbir-se melhor das suas atribuições. Então, são essas 
as mudanças que vemos no momento atual. 

Falando um pouco da responsabilidade social das empresas, tenho 
acompanhado, nesta última década, todo o movimento que tem ocorrido no 
Brasil e na América Latina, a forma de as empresas verem seu papel na 
sociedade. Há pouco tempo, começamos a ouvir expressões como 
responsabilidade social corporativa, balanço social, "empresa-cidadã', termos 
que, antes, não eram conhecidos. As empresas limitavam-se apenas a 
buscar o lucro, gerar riqueza a qualquer custo. Mas, hoje, a sociedade já não 
aceita uma empresa que pensa e age dessa forma. 
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Faço parte do Conselho de Cidadania Empresarial da FIEMG, que, no 

final do ano passado, fez uma pesquisa para conhecer o que pensa o 
empresário mineiro sobre responsabilidade social, o que faz e de que tipo de 
informação precisa para ampliar sua ação. Minas, segundo pesquisa 
realizada pelo IPEA, é o Estado onde os empresários mais atuam na área 
social, ou seja, dizem que atuam na área social. Não estamos discutindo o 
mérito nem a profundidade dessa ação, mas, ou esporadicamente, ou de 
maneira mais sistemática, atuam. 

A pesquisa da FIEMG mostrou que 78% das empresas fazem algo na área 
social e que 11% não fazem, mas gostariam de fazer. Ou seja, temos um 
potencial enorme: 89% do empresariado mineiro são sensíveis à questão. 
Muitas vezes, não sabem o que fazer nem como fazer, principalmente o 
pequeno e o médio empresário, que estão superpreocupados com a 
sobrevivência de suas empresas e não têm tempo para ficar pensando a 
questão social. Sabem que é necessário apoiar e querem participar, mas, às 
vezes, não sabem como fazer. 

Essa pesquisa mostrou que estamos caminhando para uma mudança de 
postura das empresas em relação à sua responsabilidade social, em relação 
à sua ação social. Até então, vimos empresas que atuam na área da 
filantropia, ou seja, um empresário movido por um sentimento religioso, por 
uma questão pessoal, faz uma ação social. E essa ação social, muitas vezes, 
tem uma dose forte de paternalismo ou de assistencialismo, que não resolve 
o problema. 

O assistencialismo ou o paternalismo pode até ser uma forma disfarçada 
de domínio, porque, quando se trabalha dessa forma, está-se gerando uma 
dependência, uma estagnação. Não se faz com que as pessoas caminhem 
com suas próprias pernas, mas gera-se uma dependência. Então, é 
necessário que se mude a forma de atuar das empresas. 

Hoje, notamos que as empresas estão buscando uma forma melhor de 
atuar e podemos constatar que existem, pelo menos, quatro formas de 
atuação. A primeira, é uma ação incipiente, que não agrega nada para a 
sociedade, é quase que uma doação, uma esmola: algo que já não serve 
para a empresa é cedido a uma instituição ou a alguém. Mas esse tipo de 
ações não ajuda a sociedade nem a empresa. 

Outra forma - do meu ponto de vista, não muito correta - é aquela pela qual 
a empresa usa a ação social apenas como "marketing". Acha que a ação 
social pode agregar valor à sua marca e faz uma divulgação muito grande 
daquilo que ela faz- usa o "marketing". Por exemplo, uma empresa que gasta 
R$10.000,00 na ação social e R$100.000,00 em televisão e rádio para dizer 
que o faz. Isso é um erro enorme. Quando a sociedade percebe isso, o tiro 
sai pela culatra. Ou seja, a empresa usando o lado social para se fortalecer, o 
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que não é correto. 

Existe uma terceira forma de atuar: projetos sociais até consistentes que as 
empresas desenvolvem, que são positivos, melhoram a qualidade de vida de 
uma comunidade, mas o empresário não quer fazer a ligação dessa ação 
social com a sua empresa. Muitas vezes até preocupado com que, se fizer 
isso, no dia seguinte terá uma fila na porta da sua empresa pedindo e não vai 
saber tratar essa questão. Ou, ás vezes, até por principio, acha que não deve 
divulgar. É outra forma. 

A quarta forma de atuar que achamos razoável é uma ação social 
qualificada que causa impacto positivo na sociedade, na comunidade que 
recebe aquela ação e, ao mesmo tempo, agrega valor á marca da 
organização, da empresa. Ou seja, o investimento social estratégico. É o 
investimento positivo, onde todos ganham. 

Agora, a empresa tem que cuidar do que vai fortalecer a sua imagem: não 
é a divulgação da sua ação, mas sim o resultado concreto dela. Isso, sim, vai 
poder trazer valor á sua marca. 

Então, hoje as empresas passam por essas quatro áreas. As vezes não 
sabem muito bem como fazer, vai daqui, vai dali, tentam, mas pensamos que 
o ideal é caminhar nesse sentido. 

Existe um movimento em nossa sociedade cada vez mais forte e muito 
importante: o consumidor consciente. Uma pesquisa do Instituto ( ... ), 
realizada no ano passado, mostra que o consumidor brasileiro passa a exigir 
das empresas uma postura ética, uma postura socialmente responsável. A 
pesquisa apontou que 31% dos consumidores no último ano puniu ou 
prestigiou uma empresa que achava socialmente responsável ou não. Ou 
seja, comprou um produto de uma empresa ou serviços de uma empresa que 
achava socialmente responsável e deixou de comprar de outra que achava 
que não era: que explora a mão-de-obra infantil, o meio ambiente e assim por 
diante. 

Então, os consumidores estão mais exigentes, e isso é bom. Seria ideal 
que todos nós, enquanto consumidores, cobrássemos mais dessas empresas 
essa postura. Que bom seria se um dia sobrevivessem somente essas 
empresas! Isso seria muito bom. 

As empresas têm a responsabilidade do negócio e a responsabilidade 
social. Então, é preciso que haja equilíbrio entre negócio e responsabilidade 
social. É importante esse equilibrio. 

A respeito do tema da captação de recursos, hoje temos que ter uma visão 
diferente disso. Quando falamos em captação de recursos acham que tem 
alguém dando dinheiro e querem ir buscá-lo. Temos que ver a captação de 
recursos de maneira diferente, mais ampla. Temos que transformar essa 
coisa da captação de recursos pura e simplesmente em parceria. Esse é o 
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caminho do desenvolvimento social: a parceria, em que pode até haver 
recursos financeiros. A parceria é muito mais rica do que simplesmente 
captação de recursos, mesmo porque já não existe em nenhum organismo 
nacional nem internacional agente financiador que se limita a ficar colocando 
dinheiro para financiar projetos. A própria apresentação da Thais, do BNDES, 
que é um órgão financiador, deixou muito claro isso. Não é simplesmente 
colocar o dinheiro ali. 

Enquanto Presidente da Fundação Acesita, tive experiência muito 
interessante com o BNDES, quando fomos captar recursos junto a esse 
órgão e tivemos muito mais do que isso - o BNDES se propôs a trabalhar 
conosco discutindo mais o projeto, de maneira mais ampla, como podemos 
melhorar isto ou aquilo. 

Eram várias visitas ao Município de Timóteo, onde fica a Fundação Acesita, 
para conhecer melhor a realidade e o programa. O projeto foi ajustado e 
enriquecido pela equipe técnica do BNDES. Mais do que aportar recursos 
para esse projeto, que se chama Vale Cidadania, o BNDES aportou também 
conhecimentos. Essa é a realidade de hoje. 

Temos de considerar também a questão da parceria. Gostaria de sugerir 
alguns passos para as ONGs: principalmente estabelecer parcerias com o 
mundo empresarial. O primeiro deles é definir um foco. Os problemas sociais 
são muitos, e não adianta querermos resolver todos de uma vez, porque não 
conseguiremos. Temos de ver o que é possível fazer, qual é o foco da ação. 

Em segundo lugar, é preciso haver um bom projeto. Já não dá para colocar 
uma idéia no papel e sair procurando recursos, porque eles não vão surgir. 
Um bom projeto tem de ter metas claras, público-alvo definido e estudo da 
viabilidade econômica, financeira e técnica. Um ':o:J-n projeto precisa de um 
cronograma detalhado, estabelecendo quandv ' . lt-Ça a ser implantado e 
quando termina. São necessários também itens de avaliação de impacto da 
ação social. Não é porque é uma ação social que não se medirão os seus 
resultados. É preciso, sim, que existam ítens de aferição de resultados. Os 
recursos estão sendo aplicados na área social, e é preciso saber em que 
medida eles estão produzindo impactos positivos na comunidade, que 
resultados positivos estão acontecendo. Um bom projeto deve prever, no 
mínimo, essas questões. 

O terceiro ponto é identificar parceiros, ou seja, verificar, em sua região, 
que empresas poderiam auxiliá-los nesse projeto e que poderiam ser um 
parceiro interessante para vocês. E depois, procurar identificar no projeto 
quais os pontos de interesse que podem ser convergentes tanto para a ONG 
quanto para a empresa. É possível identificarem-se coisas assim. Uma ação 
pode ajudar a empresa também se houver um ponto convergente que lhe 
traga algum resultado, ou seja, que a ajude de uma maneira mais efetiva. 
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Outra coisa importante é a porta de entrada desse projeto. As 

empresas, às vezes, atuam na área social por via da área de recursos 
humanos, de "marketing", de um instituto ou fundação que tenham criado, por 
meio da área de comunicação social, etc. Vocês devem identificar naquela 
organização quem é o interlocutor para aquela ação. 

É preciso haver ainda espaço para diálogo. Não dà para chegar com um 
projeto pronto, definido e querer impô-lo ao parceiro. Isso não funciona. A 
parceria ocorre quando duas pessoas ou mais ou organizações se juntam 
para atingir um objetivo comum. Logo, não é bom que já se chegue com um 
projeto definido. É importante que o projeto chegue bem-estruturado, sim, 
mas que haja espaço para o seu enriquecimento. Tem de haver diálogo, tem 
de haver abertura para o aperfeiçoamento, até porque o parceiro também vai 
se sentir um pouco dono do projeto. E isso é bom porque assim ele se 
dedicará mais ao projeto. 

Outra coisa importante, acertado esse acordo com a empresa ou com o 
seu parceiro, é fazer um termo de parceria. Isso não pode ficar apenas na 
conversa, na fala de alguém. Não é questão de desconfiança, mas é porque 
as coi!?<IS são dinâmicas, vão acontecendo ao longo do tempo, e os papéis 
precisam estar claros. É preciso que os parceiros trabalhem em conjunto, 
mas que esteja claro para cada um qual é o seu papel. Senão, no futuro, 
pode acontecer um problema, e virá a dúvida: de quem é a responsabilidade, 
minha ou do parceiro? Façam um termo de parceria estabelecendo a 
responsabilidade de "a", "b" ou "c", objeto de consenso. Cheguem a um 
acordo sobre isso e escrevam, pois é muito importante. 

É muito importante que o projeto social tenha um modelo de gestão 
participativa. Isso é fundamental. Não podemos impor um projeto social, 
porque pressupõe a adesão íntima das pessoas que participarão do 
processo. Essa participação deverá se dar a partir do início. Procurem 
colocar no projeto o modelo de gestão participativa não apenas na execução, 
mas também na fase de planejamento. 

Outro ponto refere-se à visibilidade aos parceiros. Às vezes nos 
preocupamos com os resultados da entidade que está operando o projeto. É 
preciso dividir os méritos com o parceiro. A tendência, ainda que meio 
inconsciente, é a de que os méritos fiquem com quem está na ponta. Temos 
de aprender a dividir os méritos, porque os parceiros também contribuíram 
para o resultado daquele trabalho. 

As empresas trabalham cada uma a seu modo. Existem empresas que 
financiam projetos - e não são muitas -, outras desenvolvem seus próprios 
projetos, procurando estabelecer isso em parcerias. Por exemplo, a Telemig 
Celular criou um instituto no final do ano passado. Não tínhamos recursos 
para financiar projetos, porque, como a empresa está em quase 300 cidades, 
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não haveria recursos para financiar um projeto em cada uma delas. Além 
disso, a realidade social mudaria muito pouco. Desenvolvemos, portanto, um 
projeto denominado Pró-Conselho, destinado ao fortalecimento dos 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos 
Conselhos Tutelares. 

Partimos do seguinte princípio: não adianta reiventarmos a roda ou 
começar tudo do zero. Se já existe estrutura funcionando, mas que precisa 
ser fortalecida, vamos atuar nesse fortalecimento. Vamos canalizar toda a 
nossa energia, todos os nossos recursos, toda a nossa experiência para isso. 
Vamos identificar parceiros ideais para implementar um programa dessa 
natureza, que abrangerá todo o Estado. Estou citando esse exemplo a fim de 
demonstrar que hoje uma empresa trabalha muito mais com parcerias, com 
ONGs, com o poder público do que financiando projetos sociais. Isso é muito 
pouco. Uma empresa deve fazer bem mais do que isso, ou seja, tem de fazer 
mais do que simplesmente colocar dinheiro, pois existem outras formas 
importantes de ajudar. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Domingos Gomes de Azevedo 
Boa tarde. Cumprimento esta Casa pela louvável iniciativa de colocar em 

discussão neste fórum o ponto mais difícil, ou seja, a captação de recursos 
para projetos sociais. 

A Associação Comunitária do Espírito Santo é um modelo de agregação de 
grupos empresariais em tomo de uma idéia, que é o desenvolvimento social. 
É uma ONG criada e mantida pela classe empresarial do Estado, com a 
missão de investir em projetos de desenvolvimento social. Fomos criados em 
1995. Trabalhamos com quatro programas básicos. Dentro desses 
programas desenvolvemos vários projetos. 

Um dos programas denomina-se Organização e Desenvolvimento 
Comunitário, cujo objetivo é capacitar instituições sociais, pessoas que 
trabalham com gestão social. Sabemos que uma das questões mais 
problemáticas das ONGs é exatamente a questão da gestão. As pessoas, 
muitas vezes, não estão preparadas para dirigir instituições. Então, 
buscamos, com esse programa, fazer um treinamento sistemático. Esses 
recursos vêm de grupos empresariais, mas já conseguimos captar recursos 
da Fundação Kellogs, que é americana. 

Outro programa chama-se Ensino Profissionalizante e Iniciação 
Profissional. Trabalhamos sempre com as demandas das entidades. Mandam 
projetos de cursos que vão desde a informática até cursos variados para 
trabalhar com eletricidade, soldas, artes plásticas, corte e costura, que 
desenvolvemos nas próprias entidades, porque a Ação Comunitária do 
Espírito Santo não tem sede própria. Apoiamos instituições que se cadastram 
na nossa entidade. Desse programa de ensino profissionalizante, muitas 
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vezes temos a demanda direta de empresas que querem investir em 
projetos no seu entorno, como é o caso da Samarco, em Ubu, no Município 
de Anchieta, no Espírito Santo, que nos pediu projeto para a comunidade que 
está mais próxima da sua sede. 

Outro programa é de educação e saúde comunitãria, em que procuramos 
desenvolver projetos de saúde preventiva em vãrios municípios do Estado, 
muitas vezes em convênio articulados com o Ministério da Saúde e 
executados em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, com recursos 
oriundos da UNESCO. Temos três projetos em que os recursos vêm da 
UNESCO. E há, ainda, o programa socioesportivo-cultural, em que 
desenvolvemos projetos em comunidades de baixa renda na área cultural, 
desenvolvendo teatro popular, dança, balé clássico, capoeira, música, corais 
e muitas ações de atividades complementares á escola. Esses projetos 
acompanham o perfil da empresa. Para empresas que gostam de investir na 
área esportiva, apresentamos projetos nessa linha. Para as empresas que 
trabalham mais com as questões técnicas, buscamos apresentar projetos 
voltados para a capacitação técnica. Essa é uma das nossas preocupações: 
fazer projetos dentro do perfil da empresa com as demandas da comunidade. 
Nesses programas, procuramos capacitar gestores sociais e voluntários. 
Estamos treinando grupos de voluntários, mesmo de empresas; temos dado 
assessoria a conselhos do direito da criança e do adolescente. Por sinal, em 
alguns desses conselhos tomamos parte, como o Conselho Municipal de 
Assistência Social de Vitória e o Conselho do Estado da Criança e do 
Adolescente. Também realizamos planejamento estratégico em ONGs. Das 
80 entidades que apoiamos, estamos selecionando 15 para o diagnóstico 
institucional e o planejamento estratégico. 

Também, por solicitação de muitas dessas entidades, temos dado cursos 
sobre legislação social, sobre a questão de treinamento pedagógico em 
muitas instituições e estamos também treinando grupos de voluntários. 
Temos uma linha grande de projetos nessas entidades, mas temos alguns 
projetos de maior peso financiados por empresas de Vitória, em que 
buscamos concentrar mais os nossos esforços. Então, temos, por exemplo, 
um projeto com uma grande siderúrgica chamado Oficinas de Iniciação 
Profissional, em que realizamos vários cursos profissionalizantes. Muitos 
deles são em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, que 
cede seu espaço físico nos momentos de ociosidade, principalmente à tarde, 
para que a comunidade vá para a universidade. 

Então, nessa linha, temos mais de 400 pessoas fazendo diferentes cursos 
que vão desde Informática até Eletricidade, Solda, Artes Plásticas, como 
Estamparia, Tapeçaria, Pintura. Temos projetos de reforço escolar, temos 
treinamento de monitores, de instrutores para a alfabetização de adultos. As 
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entidades nos enviam as pessoas, e nós as encaminhamos ao Núcleo 
de Apoio à Alfabetização, que a universidade dispõe no Centro Pedagógico. 
Hoje, estamos apoiando a extensão universitária extramuros, que é a 
essência da universidade, e muitos desses cursos são dados nas próprias 
entidades sociais, e não só dentro da própria universidade. 

Outro programa é um centro de capacitação profissional. Na realidade, é a 
primeira obra fisica que estamos desenvolvendo por meio de recursos 
captados do Governo do Japão, uma agência chamada APC. Ela nos 
destinou recursos em cima de uma demanda da Pastoral da Criança. É um 
local extremamente pobre do Município de Cariacica, onde a pastoral fazia 
um trabalho de alimentação, de complementação alimentar. Então, 
montamos um projeto, encaminhamos para o Governo do Japão e agora 
estamos construindo a nossa primeira sede física, que será constituída de 
uma cozinha comunitária e um centro de formação profissional para 
adolescentes e para adultos, dando prioridade para os desempregados. 

Um outro projeto que temos são os núcleos de informática. Temos 26 
núcleos de informática, com uma média de 1.600 alunos. Esses núcleos 
foram montados em parceria com muitas empresas: Cotia Trading, uma 
empresa de importação e exportação; a Companhia Siderúrgica de Tubarão; 
a Cia. Vale do Rio Doce; a Samarco Mineração; enfim, várias empresas. 
Estamos desenvolvendo esse trabalho em vários bairros carentes, também 
em entidades sociais, com a participação do Comitê de Democratização da 
I nforrnática. 

Outro projeto é o projeto de balé clássico chamado Pequenos Talentos. 
São crianças e adolescentes de bairros de periferia. Temos seis núcleos, e 
todos possuem bailarinas das academias de Vitória. Os melhores alunos vão 
para as academias com as quais fizemos uma parceria. Elas não cobram as 
aulas desse alunos, e nós damos o vale-transporte para o deslocamento 
dessas crianças, que são de bairros muito pobres. Fazemos várias 
apresentações ao longo do ano. Aliás, há o grande espetáculo no final de 
ano, na principal casa de espetáculos de Vitória. 

Nessa linha de projetos culturais há dança, teatro e outras. Já citei os 
planos de saúde preventiva, projetos para captação de recursos através da 
Lei Rouanet. No Pais há grande dificuldade de captação de recursos, além 
daqueles provenientes de 1% do Fundo da Infância e da Adolescência que as 
empresas jurídicas podem destinar aos conselhos para apoiar os projetos 
sociais, e os 6% para pessoa física. Só existe no País possibilidade de 
isenção fiscal através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. 

É fácil elaborar um projeto para o Ministério da Cultura. O formulário é fácil 
de ser preenchido e permite realizar numa comunidade de baixa renda várias 
oficinas culturais. Esse é um bom meio de tirar crianças da nua, estimular a 
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auto-estima e fortalecer a socialização dessas crianças e adolescentes. 
Estamos conseguindo os primeiros recursos, através da Lei de Incentivo à 
Cultura, captados de empresas maiores. 

Há também alguns projetos de gestão social. Temos treinado muitas 
entidades e instituições. Estamos buscando ampliar essa linha de 
atendimento às instituições sociais porque sabemos como lhes é difícil 
elaborar um simples projeto. 

Como disse o Francisco Azevedo, do Instituto Telemig, hoje as empresas 
que não elaborarem projetos muito concisos e claros, mostrando bem os 
meios de atendimento direto às populações, mostrando as pessoas que 
serão beneficiadas com esse projeto, quantas crianças deixarão as ruas, 
quantas pessoas ingressarão no mercado de trabalho, enfim, quantas 
pessoas serão capacitadas para exercerem atividade na sociedade, terão 
dificuldade na captação de recursos. 

Enfatizo que as instituições das cidades de pequeno e médio porte devem 
procurar elaborar bem os seus projetos, oferecendo-os aos comerciantes e 
pessoas representativas, aos clubes de serviço, Rotary, Maçonaria e grupos 
religiosos. Devem evitar as doações em que não se conhece bem o destino 
dos recursos. 

Na Ação Comunitária do Espírito Santo, procuramos trabalhar na 
elaboração de projetos para as empresas. Não pedimos dinheiro a empresa 
alguma sem que se saiba o destino dos recursos. Os empresários 
acompanham os projetos, porque são parceiros, não apenas locadores de 
recursos. 

As empresas, tanto as grandes como as médias e as pequenas querem ver 
o destino, a função social daquele capital a ser aplicado naquele projeto. 
Para grandes fundações e institutos é difícil a captação de recursos. 

Sabemos que fundações e instituições como o Instituto Ayrton Senna, a 
Fundação BRADESCO e outras, hoje, buscam realizar projetos mais amplos, 
que atendam à sociedade como um todo e promovam a sua transformação. 
Não se pulverizam mais recursos. As grandes empresas estão procurando 
investir em educação, em atividades escolares complementares, enfim, 
evitando a pulverização. Antes, fazia-se muito um trabalho assistencial de 
atender, por exemplo, o Prefeito, a filha do Prefeito, as questões domésticas . 
Dificilmente hoje elas fazem aportes em projetos pequenos. 

Embora a Ação Comunitária seja constituída de um grupo de empresários 
de grande porte, de empresas fortes no Estado, também temos pequenas e 
médias empresas e queremos ampliar esse público para termos mais 
recursos e investirmos sempre encaminhando projetos. 

Outro dia, um empresário perguntou-me se só trabalhavámos com grupos 
grandes, como a SAMAX, CST, Vale do Rio Doce, Viação ltapemerim, etc . 
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Respondi que não, que temos projetos que vão de R$900,00 - que a 
empresa pode destinar para manter um núcleo de informática por três meses 
- até R$700.000,00. Sempre encaminhamos projetos adequando-os á 
capacidade financeira do grupo empresarial. Também temos conseguido 
alguns recursos da UNESCO e, recentemente, como já disse, da Lei de 
Incentivo à Cultura, a qual considero um bom caminho para se captarem 
recursos. 

Na distribuição da nossa clientela, o maior alvo ê, sem dúvida, os 
adolescentes, com 49%, depois, as crianças, com 29%, e, por último, os 
adultos, com 16%. 

Para a captação de recursos, colocamos algumas regras básicas. Primeiro, 
é importante conhecer a organização para a qual se trabalha e acreditar na 
sua missão. O captador de recursos, a pessoa que está à frente dessa tarefa, 
tem de conhecer bem a instituição e buscar, realmente, projetos que estejam 
no foco da situação. 

Por outro lado, a empresa doadora em potencial, nessa parceria 
estabelecida, no caso, com a Ação Comunitária, deve desenvolver projetos 
que compatibilizem o interesse do financiador e da entidade parceira. 

Volto a afinmar que há necessidade de se elaborarem projetos bem 
objetivos, definindo o problema e a sua solução, as estratégias, as metas e o 
plano operacional, o orçamento e as avaliações. 

Alguns principias básicos também nessa questão da captação de recursos. 
As empresas e as pessoas doam para o sucesso, e não para o fracasso. 
Então, ê sempre bom ter um discurso otimista na busca de captação de 
recursos. Não se pode dizer que a entidade está mal, que está passando por 
dificuldades financeiras. É claro que devemos mostrar a realidade, mas 
precisamos ter sempre uma posição otimista. 

Outra coisa é que a instituição deve construir, ao longo do tempo, uma 
imagem de credibilidade. Hoje esse é o principal fator para se captarem 
recursos junto às pessoas físicas ou jurídicas. Ter crédito é ter credibilidade. 
É sempre importante agradecer, mostrar os bons resultados e quantas 
pessoas foram favorecidas nessas ações. 

Outra questão importante é a utilização de boas técnicas de "marketing", 
isto ê, associar, na medida do possível, o "marketing" ao projeto para ter 
também o retomo institucional. 

Há um grande receio por parte do investidor no que diz respeito aos 
resultados desse investimento, ou seja, ao destino deles. Sabemos que no 
Brasil há muitas instituições sociais com certificado de fins filantrópicos, até 
federal, o que não é fácil de se obter, e que aplicam muito mal os recursos. 
Muitas vezes, esses recursos até são desviados para outras questões não 
muito recomendáveis. 

. 
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As pessoas querem estar ao lado dos vencedores. A mesma coisa 

acontece com quem tem dinheiro para investir. Investem em organizações 
que têm êxito. Sabemos as instituições que mais conseguem recursos no 
Pais. Isso é visivel. 

Finalizando, a modernidade e o progresso no Brasil só serão alcançados 
quando as carências da ãrea social forem minimizadas. O envolvimento do 
empresariado, aproveitando os novos conceitos e práticas de gestão 
convenientemente adaptadas às organizações da sociedade civil, em seu 
perfil tão especial, é a condição básica para que isso aconteça. Agradeço a 
atenção de todos e estou à disposição para o momento do debate. Muito 
obrigado. 

Palavras da Sra. Maria Alice Martins 
Agradeço a oportunidade que a Assembléia me deu, para expor dois 

projetos que são da maior importância para Minas Gerais. Um, em Mariana, e 
um, em Tiradentes. 

Devido à boa introdução que tive dos colegas palestrantes anteriores, vou 
direto aos exemplos, porque iria falar sobre alguns caminhos que talvez 
fossem as leis de incentivo à cultura e de um bom projeto. 

Um bom projeto traça estratégias. Chamo-me de fomentadora cultural, 
porque fomentar significa promover o desenvolvimento, estimular e facilitar. 
Escrevo projetos que ajudem a captar recursos para que sejam realizados. D. 
Luciano Mendes de Almeida, DD. Arcebispo de Mariana, após o incêndio que. 
destruiu por dentro a Igreja de Nossa Senhora do Carmo tomou como meta 
captar recursos para a restauração dessa igreja. 

Por um ano, tentou, sem sucesso, captar recursos através da Lei Rouanet, 
que tinha escrito o projeto e aprovado. Ligou para todo o Brasil e não 
conseguiu. Então, o Dr. Luciano Penido, Diretor-Presidente da Samarco 
Mineração, que fica em Mariana, dentro do programa de voluntariado que 
existe em sua empresa, em que cada funcionário dispõe de duas horas por 
semana para trabalhar em um projeto social, escolheu captar recursos para 
obter sucesso na restauração da igreja. 

Convidou-me para elaborar um projeto que facilitasse e não fosse um 
projeto de obra. 

Então, fiZemos um diagnóstico da cidade de Mariana, e descobrimos sua 
vocação para a música - na cidade das artes, é a música que tem maior força 
-, e soubemos que a Cúria Metropolitana de Mariana estava restaurando 
partituras de obras do período colonial, escritas principalmente por padres -
que sempre eram músicos e muito cultos -, para serem executadas durante 
os cultos religiosos, nas igrejas - tanto assim que a Igreja da Sé de Mariana 
tem aquele órgão maravilhoso, e toda igreja do Séc. XVIII tem o local do 
coro. 
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Então, pensando na restauração dessas partituras, elaboramos um 

projeto que permitia, após a restauração da igreja e das partituras, que essas 
fossem executadas. Isso agregou maior sedução ao projeto. Em vez de o 
patrocinador dar dinheiro apenas para a restauração de um imóvel da Igreja -
o que, aliás, poderia ser questionado. Por quê teria o patrocinador de dar 
dinheiro para a Igreja Católica fazer isso, se é tão rica? - fizemos um projeto 
sociocultural, que prevê a montagem de orquestra de época e de um coro 
que a acompanha, especializados em música barroca; e a montagem de uma 
escola de formação de músicos, em Mariana, voltada para os jovens 
carentes, a qual vai formar 500 músicos por ano. Esses músicos vão fazer 
outras orquestras, vão divulgar essas partituras e a música mineira; vão 
formar outros grupos; vão ser professores. Apenas com esse projeto cultural, 
daremos a chance de que sejam abertos, na cidade de Mariana, 70 
empregos diretos e vários indiretos, porque o crescimento do turismo cultural 
abre perspectivas no comércio de uma cidade histórica que vive de turismo. 

Então, inscrevemos esse projeto na lei estadual de incentivo à cultura, que 
tem como base a dedução sobre o ICMS, e recebemos, hoje, uma reposta. 
Fizemos um pedido de R$860.000,00, o que seria sufic;drte para terminar 
toda a obra e começar a montagem da orquestra e do coro, mas, 
infelizmente, talvez em razão do despreparo da comissão, só nos 
concederam R$600.000,00 para captação. Isso já com todos os 
patrocinadores esperando a liberação da lei, para que pudéss~rnos captar. 
Quer dizer que os patrocinadores temos; a parceira do Govi!rno é que, 
infelizmente, não tivemos. Mas também o colocamos na lei federal de 
incentivo à cultura, e vamos captar por meio dela. Esse é um projeto que será 
auto-sustentável, porque a manutenção da Igreja será feita por meio de 
concertos mensais. Cada patrono, cada patrocinador vai nomear um concerto 
por mês - por exemplo, o primeiro seria o Concerto Samarco de Música 
Barroca -, e terá direito a 200 convites especiais, para convidados 
preferenciais - de modo que poderá fazer um "marketing" de relacionamento 
muito bom. Além disso, terá, ao final do ano, 200 caixas com os 12 concertos 
realizados no ano, que serão inéditos, para dar de brinde a seus clientes. 
Então, oferecemos um retomo maior do que a obra, e, como resultado, 
conseguimos todos os 12 patronos, para completar os recursos para a 
restauração da igreja e a montagem da orquestra e do coro. 

Alguns patrocinadores já me ligaram para dizer que não importa se não 
houver a aprovação da lei, pois continuarão investindo da mesma forma, 
porque o projeto é bom e acreditam que contribuirá para o desenvolvimento 
do turismo no Estado e, consequentemente, para o desenvolvimento 
econômico e social. 

Isso se deveu à credibilidade de D. Luciano Mendes de Almeida e da 
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Samarco e ao sucesso da empreitada do Dr. Penido, que fez algo inédito 
no Brasil: como Presidente de empresa, dispôs-se a captar recursos para um 
projeto, apesar de a Samarco não se beneficiar das leis de incentivo à 
cultura. 

Esse foi realmente um processo de voluntariado, e é bom repassar essa 
idéia, porque pode se repetir em qualquer município. Se um empresário não 
tiver recursos suficientes para um projeto cultural, poderá agir dessa maneira, 
captando outras empresas. Às vezes, é muito difícil para um produtor cultural 
ter acesso a um Presidente de uma empresa, já que temos que enfrentar um 
elefante branco: o gerente de "marketing", que não nos deixa explicar o 
projeto diretamente ao Presidente. Por outro lado, se um Presidente de uma 
empresa liga para outros, elogiando um projeto e alertando-o para receber o 
produtor, o nosso caminho fica mais fácil. 

Esse projeto deu certo e, no dia 20 de janeiro, quando reinaugurarmos a 
igreja que, há três anos, foi destruída por um incêndio, todas as pessoas de 
Mariana estarão completamente felizes e, também, poderão contribuir como 
pessoa física e deduzir 6% do valor pago ao Imposto de Rend& Lembro que 
R$1 ,00 já é importante, pois representa uma ação cidadã e o crédito para um 
projeto cultural, que formará, em Minas Gerais, uma base que sobreviverá de 
música. 

Gostaria de citar também um projeto que me foi solicitado pela Fundação 
Roberto Marinho, em 1998, à época da inauguração do Centro Cultural lvis 
Alves, em Tiradentes. É muito bacana político fazer centro cu~ural em uma 
cidade, mas nunca pensam na manutenção e, depois de certo tempo, a obra 
fica jogada às traças, sem dinheiro. A Fundação, entretanto, procurou-me 
antes da inauguração, a fim de fazermos um planejamento estratégico para a 
manutenção do Centro Cultural lvis Alves, e, em abril, chegamos à data-limite 
de três anos, para tomá-lo auto-sustentável. 

Fizemos uma pesquisa e identificamos a vocação desse espaço: um lugar 
para debates, congressos e seminários; um lugar para ver, sentir, pensar e 
falar. O espaço do teatro não está equipado para realizações teatrais ou 
artísticas, ou seja, é vo~do para eventos empresariais. 

Segundo nosso projeto, no primeiro ano realizar-se-iam cinco seminários 
de interesse sócio-cultural da comunidade. Esse projeto permitia a 
manutenção do Centro Cultural por um ano, sendo que nosso gasto é 
R$42.000,00. Somos apenas três funcionários, mas todos podem ir até lá e 
ver a maior limpeza. 

Esses R$42.000,00 conseguimos através de seminários e eventos que 
promovemos, pagando ao Centro, pela locação de espaço, um aluguel. 
Minha empresa, contratada pela Fundação Roberto Marinho, paga ao Centro 
para utilizá-lo na realização desses projetos. Esse aluguel mantém o Centro 



1276 
Cultural durante o ano. O Centro Cultural, após três anos, conseguiu 
estabelecer uma agenda anual de eventos, começando pela mostra de 
cinema de Tiradentes, em janeiro, vindo, a seguir, as festividades da Semana 
Santa. que trazem muitos turistas. Montamos uma livraria e uma galeria de 
arte e, com a porcentagem da renda que nelas obtemos, fazemos projetos 
especiais gratuitos para a comunidade. Temos um fundo, que ê gerido por 
um Conselho Deliberativo composto por pessoas que não são de Tiradentes, 
empresários de nome no Brasil. Minha empresa ê a Multicult, que funciona 
com seus empregados, que são meus colaboradores. Esse projeto tambêm 
permitiu que tornássemos o centro um núcleo de discussão e difusão de 
idéias na comunidade. Somos o centro de referência na comunidade para 
discutir projetos, tais como o de melhoria da qualidade de vida. 
Recentemente, no carnaval, observamos uma catástrofe, devido ao grande 
número de pessoas que acorreram a nossa cidade, que não se encontra 
preparada para o turismo de massa. Fizemos, logo depois, uma reunião no 
Centro Cultural, e estamos planejando para que, no próximo carnaval, não 
aconteça o mesmo. O Centro Cultural estabeleceu-se como uma entidade, 
como realmente uma ONG deve se estabelecer, voltada para o público e sem 
fins lucrativos. Todo o dinheiro que entra ê dirigido a projetos para o público. 
Esses dois exemplos podem ser copiados ou reajustados para qualquer 
município. Para o que pudermos fazer a fim de facilitar a realização de 
projetos em outros municípios, estaremos prontos em nosso escritório, em 
Belo Horizonte, esperando que todos consigam ter um projeto desses em seu 
município. Obrigada. 

O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - A Presidência concede a 
palavra ao Sr. Willíam Nacked, Diretor Executivo do Instituto Brasil Leitor. 

Palavras do Sr. Willíam Nacked 
Pelo avançado da hora e devido ás apresentações anteriores, mudarei meu 

discurso, tentando não ser redundante. Pensamos que o mais importante ê o 
debate, sem o qual ficaremos prejudicados, sem o conhecimento do desejo 
de cada um. Foi-nos solicitado que falássemos a respeito da forma de 
viabilizar projetos, o que aqui já foi feito, e déssemos um exemplo do que 
fazemos. Falarei da nossa crença sobre projeto social. O Instituto Brasil 
Leitor, há três anos, tenta entender por que as coisas dão ou não certo. 

Analisamos mais de 70 projetos - o número é verdadeiro -, de todos os 
tipos, que deram e que não deram certo, e tentamos identificar pontos 
comuns de sucesso e de insucesso. Talvez esteja passando uma aparência 
genérica na minha fala, mas deixo a liberdade de, se quiserem, pedir para 
que fale mais sobre determinado ponto no momento do debate. Acreditamos 
que poderíamos vincular os pontos comuns se disséssemos que o projeto 
social deveria ser igual a qualquer projeto. Há oportunidades e ameaças para 
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dar ou não certo. Farei uma lista de oportunidades. 

Os proponentes, o público-alvo ou o destino do projeto - no caso, pelo 
convite, são os senhores - devem estar organizados em ONGs, associações, 
entidades de classe, de alguma forma. Não devem estar propondo algo 
solitariamente, porque, por mais bem-informados e conhecedores da 
problemática, seja qual for, não deterão todas as outras ferramentas para 
fazer aquele projeto virar realmente um projeto. Então, é preciso organização, 
e falaremos sobre isso daqui a pouco. 

O olhar sobre o projeto deve imaginar que poderá - mesmo que no 
momento não seja possível -, na medida em que der certo, transformar-se em 
um projeto de grande alcance. Vemos muitas boas idéias morrerem porque 
são egocêntricas ou porque, por mais que dêem certo, satisfarão 3, 1 00 
pessoas, uma região, um bairro. Para os ouvintes do projeto, aquilo se 
mostra pequeno. Como não é finalidade deles entender o projeto, e sim 
apoiar o projeto que estariam trazendo, ficam com um milhão de dúvidas. E 
hoje, graças a Deus, como está crescendo o número de projetos na nossa 
Nação, há várias opções na mesa daquelas pessoas. Então, entre esse que 
está mais ou menos pensado, aquele que está muito bem-pensado, mas que 
não está orçado, ou seja, entre as várias dúvidas que tiverem, optam e 
escolhem certo. Optam por aquele que tem o jeito de que vai dar certo. 

Tivemos a palestra da Thais, que fala de uma grande organização, em 
projetos de R$100.000.000,00. A problemática que lembrou é: para ir para 
uma região com o tamanho da minha empresa, é preciso que várias coisas 
ocorram. Então, na cabeça de cada um deve passar o seguinte: nunca será 
para mim. Não é verdade. Existem caminhos para fazer isso ser progressivo 
e dar certo. Mas vamos simplificar a coisa e depois responderemos no 
debate. 

O projeto deveria começar tendo uma base de justificativa, mesmo que não 
seja muito profissional, mas que desse um indicativo de que houve uma 
pesquisa, que saiu do "achismo". Por mais que seja maravilhoso, estou 
apresentando dados, há levantamentos, há 1 milhão de pessoas envolvidas, 
etc. Demonstrem que procuraram bases para justificar o que pretendem 
fazer. 

Quero esclarecer que estou excluindo os projetos culturais, que têm todo o 
mérito. Também sou Conselheiro do Ministério da Cultura, conheço as leis 
municipais, estaduais e federais, e, se quiserem, depois poderemos 
conversar. Então, retirem os projetos de incentivo á cultura, as várias ações, 
que são nobres, e o projeto de renúncia fiscal para "marketing" cultural, sobre 
o que falaremos depois. A meta que me foi solicitada foram os projetos 
sociais, mesmo que seja difícil, ás vezes, separar o que é cultura e o que é 
educação, o que é cultura e o que é social. 
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O público-alvo do projeto tem de estar muito claramente definido: 

crianças, analfabetismo, educação, doença, AIDS, ecologia, etc, o que se 
quer fazer. A metodologia do projeto deveria deixar claro como será 
realizado. Esse inicio, meio e fim de que falaram antes não é difícil. É 
profissionalmente possível de ser feito e não é impossível financeiramente. 

Execução. Ai começa o problema que é um pouco do que fez nascer o IBL. 
Meu pai, antes de morrer, dizia, e outros aqui devem conhecer a expressão: 
"De boa intenção o inferno está cheio". Todo o mundo aparece com uma 
coisa e diz: "Vamos pegar dois mil, cem mil, um milhão, dez milhões"; mas 
tem que estar dirigido ao público-alvo, aos pagadores, aos envolvidos, ás 
instituições públicas. Quais são as portas de risco naquela execução? Um 
exemplo: se estiver tudo baseado no que uma pessoa escreve, do principio 
ao fim, dou-me ao direito crítico de dizer: "se morrer, acabou o projeto?". É 
um projeto como outro qualquer e deveria ter claramente as regras de 
execução, de sustentabilidade. 

Acompanhamento: isso o Brasil está apreendendo. O exterior apreendeu 
antes de nós, porque são mais velhos e têm mais dinheiro. Dai porque 
começaram antes. Mas o acompanhamento é algo de que não tínhamos 
tradição nos projetos sociais nem no próprio Governo ou nas instituições 
privadas. 

Agora, uma brincadeira para um sorriso, e não, uma critica a nós mesmos, 
porque sou otimista em relação ao nosso País: o "achismo" envolve o vai 
fazer, cortar fita, inaugurar, bater foto, e depois? Como sabemos que aquilo 
que planejamos não pode ser melhorado, maximizado? E como informamos 
isso para os que estão conosco e para os que não vieram ainda, dizendo: 
perdeu a chance. Mas ainda tem chance, entre. 

Os projetos têm que ter controle e auditoria. Vou contar uma situação. 
Mandamos uma pessoa do Instituto para o Chile, outra, para o Canadá e os 
Estados Unidos, para ver como funcionava um projeto que é a nossa razão 
social. Os fundos do exterior, que são alternativa não para os senhores 
sozinhos, mas para os senhores e o tripé de que vamos falar. O planeta 
Terra tem 1 trilhão e 200 e poucos bilhões de dólares por ano para esse 
destino. Pedimos isso para a empresa que nos assessora, que é a nossa 
auditora externa, a KPMG mundial, levantamos as "big cities" do mundo e 
chegamos a esse número que depois a ONU referendou. Não vamos sonhar 
com esse dinheiro nem ficar bobos com ele. O projeto tem razões: 70% já 
morre na obrigatoriedade de ser aplicado no próprio pais. Se o dinheiro é dos 
Estados Unidos, fica lá. Se é da Europa, fica na Europa. Quanto a 20%, é o 
contrário: se é da Europa, vai para os Estados Unidos e, se for dos Estados 
Unidos, vai para a Europa. Então, não sobra nada. Só 10%, e isso é um 
troquinho de cento e vinte e poucos bilhões de dólares. Desse troquinho, o 



o 
• c 
E o :;; 
0 

.g 
• o 
< 

c 
"li 
g 
; = 
~ 

1279 
Brasil pegou, nos últimos cinco anos, US$58.000,00. Porque somos 
imbecis e não sabemos fazer projetos? Não. Somos a 7• economia do 
mundo, somos as maiores inteligências do planeta, e não é por isso. O 
mundo está aprendendo com isso. Foram criadas exigibilidades que 
começam a ser exportadas para o Brasil. 

Então, aqui tivemos uma palestra da Telemig, do BNDES: todas essas 
megaorganizações começam a ter dentro do seu escopo critérios nacionais e 
internacionais de acompanhamento, que não podem desconhecer, senão 
ficarão fora. Porque passam a ser regras pelas quais o dinheiro de 
investimento e parcerias se regulará. Então, uma pessoa jurídica ou física, 
uma organização numa cidade menor ou maior, não adianta falar: "Vou juntar 
cinco pessoas", mesmo a universidade, que não conseguirá resolver tudo. 
Tem que fazer esse projeto ficar assim. 

Acreditamos que existem oportunidades no momento: o tóxico, a 
criminalidade, a AIDS, o desemprego, uma porção de problemas que 
atravessam o planeta e não são exclusividade do Brasil, nem o apagão é 
exclusividade nossa. 

Há um pequeno país no Norte, chamado Estados Unidos, que tem 
problemas. Então, todos esses problemas novos começaram a facilitar o 
ouvido da sociedade para aquilo que é chamado educação, cidadania, 
entretenimento. Não é à toa: o ser humano aprende direta e 
proporcionalmente o que o aflige. E isso começou a afligir a sociedade, a 
minha casa, os meus filhos, os de vocês, os poderes públicos, as empresas. 
Por exemplo, uma empresa que saiu de São Paulo -sou de São Paulo-, veio 
para Minas e, de repente, está envolvida em problemas, tensão. E essa 
tensão nos revela que devíamos tentar, mesmo que o projeto seja de música 
e não pareça que esteja vinculado. Lembrem-se da oportunidade do ouvido 
dos pagadores, dos mecenas, a quem se deve apresentar aquilo como sendo 
de grande alcance, mostrando a ocupação exclusiva do ser humano. Quero 
dizer que se deve falar a língua que o planeta está querendo ouvir, ou, 
simplesmente, fica o sonho ou o "marketing" cultural, e acaba-se concorrendo 
com vários projetos. 

A estnutura ideal para a viabilização de um projeto - não importa seu 
tamanho - é aquela que envolve tensão maior e deve ser composta pela 
participação - que não é só dinheiro - de um tripé: os poderes públicos 
federal, estadual e municipal. A participação do poder público, hoje, num país 
que veio de economia tão centralizada define que, por mais que o Estado 
tenha entendido que seja bom ser menor, ser normatizador, no momento, ele 
ainda tem peso muito forte, em virtude do conhecimento da causa dos fatos. 
Se conhece, pode facilitar para o projeto que se pretende a economia de 
custos. 
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Quanto ao capital privado, pela cabeça de todos nós, é melhor 

procurar as grandes empresas. Assim, todo mundo vai à Shell, à Telemig, 
etc., mas não deveria, pois todas são potencialmente financiadoras desde 
que se mostre- foi dito isso antes, com muita procedência- que aquilo lhe faz 
bem. 

Vou dar um exemplo: não adianta procurar dinheiro em Recife para investir 
em Araxá. A probabilidade de sucesso é infinitamente pequena. Vai depender 
da sorte de os dois, o aprovador e o proponente, conhecerem-se. Então, 
essa não é uma estratégia. Para Recife, deve-se imaginar quais são os 
segmentos da economia que precisam viver lá. Às vezes, pode até ser uma 
empresa de São Paulo, mas que viva em Recife. E o projeto, às vezes, tem 
mais identificação com um determinado segmento da economia, e não, com 
outro. 

Outro ponto é a sociedade civil. Precisa-se envolver as associações de 
classe, as ONGs e as pessoas físicas. A pessoa física detém, no mundo - o 
que não é o caso do Brasil nem vai ser tão cedo, por causa do seu poder 
aquisitivo -, 70% dos recursos de financiamentos de projetos desse tipo. 
Portanto, não são as grandes empresas, mas as pessoas físicas, que, às 
vezes, são de grandes empresas. E não é por não podermos esperar isso 
aqui, tendo em vista a pirâmide de renda existente - alguém já disse isso 
antes-, que não se deva procurar as pessoas para darem R$5,00. 

Não é só o dinheiro. Quanto mais um projeto social puder enumerar seus 
associados, seus participantes, mais ganhará credibilidade. Para o grande 
patrocinador, o grande mecenas, digo que estou fazendo um projeto para 
ajudar a sua região. 

O voluntariado é um dos pepinos do processo. Deve existir, mas é 
comprovável: tem que se começar a contatá-lo e exigi-lo do topo da pirãmide, 
de cima para baixo, e não, o contrário. Se estamos falando de projeto social, 
estamos falando de uma classe menos favorecida e de pessoas sem 
emprego. Portanto, não devo pedir para eles mesmos, muito menos que 
trabalhem de graça. Isso não funciona, por alguns motivos. 

Por exemplo, todos os projetos que dependem muito do voluntariado na 
fase de execução ficam à mercê da sorte. De repente, se as pessoas mais 
envolvidas saem, se as lideranças vão embora, o projeto pode acabar, 
porque a execução foi afetada. Devemos manter o voluntariado nas ações 
pontuais. 

A composição de custos, como já foi dito, deve ser feita por parceria para 
que o processo fique mais barato. O controle e a comunicação são 
fundamentais. A falta de comunicação significa incompetência. Estamos 
numa época em que a informação é tudo. 

Respeitando o tempo que me foi destinado, solicitarei que exibam um 
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vídeo, feito pela TV Cultura, sobre as nossas atividades. O IBL está indo 
para a cidade de Divinópolis, na próxima terça-feira, para iniciar o processo 
de instalação de suas bibliotecas na periferia daquele município. Estamos 
atuando em São Paulo, no Rio de Janeiro e vamos entrar nas zonas de risco 
do Pais. A proposta do IBL é estimular a leitura de forma gratuita, como 
estimularia a leitura da minha filha, ou seja, não vamos subestimar o não-
leitor, porque sabe o que gostaria de ler ao procurar o lugar. O projeto é 
montar bibliotecas de uso gratuito em grandes concentrações de baixa renda, 
redutos não atingidos pelo desenvolvimento. Para isso, pedimos duas coisas: 
espaço e segurança. Vamos buscar os recursos necessários. O Instituto 
contribui com 40%. 

No que diz respeito á atuação desse projeto, o procedimento é: devemos 
ser procurados, ajudamos as instituições a se auto-regularem, e, depois, o 
projeto é iniciado. Como alguém disse, não é engessado, terá a formatação 
que a comunidade, o local, as estruturas precisarem. Até o acervo será 
discutido de acordo com o público alvo. Além disso, é gerador de outras 
atividades culturais, porque é um "point" cultural e um complemento para as 
escolas. 

- Procede-se á exibição de vídeo. 
O Sr. William Nacked - Esses 2 minutos de vídeo a que vocês assistiram 

foram para deixar registrado que o Instituto não consegue fazer isso sem que 
a sociedade local organize-se, porque, para a localidade, somos 
desconhecidos. Então, precisamos das camadas organizadas. Quem quiser, 
pode contatar para algum projeto. 

Resumindo, estamos com 27 instalações e já estamos com sociedade em 
Recife e em 17 cidades do interior de São Paulo. Nossa meta de 100 
bibliotecas, que era presunçosa e prepotente, porque é o maior projeto do 
mundo, deverá, em no máximo três anos, não ser menor que 300 bibliotecas. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - A Presidência concede a 
palavra à Sra. Tereza de Lamare Franco Netto. 

Palavras da Sra. Tereza de Lamare Franco Netto 
Boa tarde. É com grande honra que estamos aqui hoje. Fui convidada para 

este fórum bastante importante, e o Conselho Estadual de Assistência Social 
aceitou o convite. Esperamos contribuir para este debate e ajudar as várias 
entidades e personalidades presentes e os Deputados. Vou procurar fazer a 
exposição em três grandes blocos. O primeiro seria fazendo a 
contextualização histórica da assistência social no nosso Pais. Depois, falarei 
sobre as mudanças que ocorreram no processo de regulamentação da Lei 
Orgânica de Assistência Social, o diagnóstico em Minas Gerais, como está o 
Estado, do ponto de vista do público da assistência social, e vou demonstrar 
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um pouco como os empresários - um pouco como o Dr. Francisco 
colocou -, na pesquisa que foi feita pela FIEMG, têm vontade de participar. 
Muitas vezes, essa contribuição fica dispersa, muito pulverizada. Então, 
procuramos enfocar neste painel exatamente como isso é importante hoje. 
Com a Lei Orgânica de Assistência Social, se constituiu todo um arcabouço 
em cima do marco legal da nossa Constituição cidadã de 1988. O sistema 
descentralizado da assistência social garantiu que os municípios pudessem 
desenvolver a sua política pública, a sua política de assistência social. Então, 
será em cima disso que irei enfocar a palestra. 

Então, assistência social no Brasil, até a nossa Constituição cidadã, só era 
prevista para quem pagava previdência social e para quem tinha direito a ter 
uma aposentadoria, algum benefício. Quem não tinha, quem não trabalhava 
tinha que ficar à mercê de uma ação caritativa, de uma ação filantrópica, 
residual, conforme foi colocado. Então, '· ·· .,..,.,a troca: eu te dou um 
benefício, uma cesta básica. Ela não era como uno direito, como uma prática 
e como um dever do cidadão. Então, na Constituição de 1988, foi colocada a 
questão da seguridade social, garantindo a assistência social como uma 
política pública de direito, introduzindo importantes mudanças de paradigmas. 
Quais são essas mudanças? Exatamente a descentralização política e 
administrativa, que vai colocar para o município o direito de desenvolver sua 
política de acordo com a sua necessidade, com os seus grandes desafios. A 
partir daí, no art. 194 da Constituição Federal, é colocado que a seguridade 
social compreende um conjunto integrado de ações e de iniciativas dos 
poderes públicos e da sc~iedade, destinados a assegurar os direitos relativos 
à saúde, à previdência e à assistência. Ou seja, o cidadão passa a ter direito 
à assistência social, a ter direito aos mínimos sociais. Então, a partir dai, 
esse sistema centralizado vai garantir essa política de assistência social. 

Então, as grandes mudanças dentro da Constituição cidadã de 1988 foram 
em 1993: a regulamentação e a sanção da Lei Orgânica de Assistência 
Social, pelo então Presidente da República e atual Governador do Estado de 
Minas Gerais, Dr. Itamar Franco. A Lei Orgânica de Assistência Social 
garantia a formulação da política social e a implantação do sistema 
descentralizado e participativo. Ela estabelece conceitos de participação e de 
formação de uma rede de inclusão e de proteção social. A União, os Estados 
e os municípios voltam-se para a construção coletiva de um novo jeito de 
pensar e de fazer assistência social. Dentro do que os palestrantes 
colocaram anteriormente, vimos que há muita coisa sendo feita. Temos hoje 
uma lei que garante isso no município, há os conselhos de assistência social, 
que são fundamentais, fazem parte desse processo e vão garantir que 
possamos fazer essa grande articulação no município, para que o empresário 
possa colocar o recurso no fundo, para que aquela entidade não 
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O conselho tem uma ação fiscalizadora. Através do conselho de 
assistência social, as entidades deverão cadastrar-se, e há um controle social 
dos recursos da área de assistência, onde há mão dupla entre a sociedade 
civil e o Poder Executivo. 

Sem dúvida alguma, a Lei Orgânica de Assistência Social contribuiu para 
que a população alcançasse alguns beneficios. É importante que o poder 
público e as entidades conheçam e divulguem esses benefícios. 

Os conselhos, planos e fundos são instrumentos importantes de controle e 
participação social. No Estado, há 650 conselhos. São órgãos que deliberam 
sobre a política na área de assistência social. O fundo é regulamentado por 
lei municipal. Os recursos serão colocados nesse fundo para que a 
sociedade civil possa controlar, definir e aprovar como esses recursos serão 
utilizados e priorizados. 

No município, a secretaria de assistência social condense num plano a 
prioridade do município, que pode ser a criança e o adolescente, o idoso, o 
portador de deficiência. Nos municípios onde há conselho, esse plano deverá 
existir. Esse plano permite que o empresário saiba quais são as grandes 
demandas daquele município e tenha o diagnóstico do município, quais são 
as principais deficiências, onde deve estar o foco da assistência social. Não 
há dinheiro para fazer tudo, precisamos estabelecer a prioridade do 
município. Considero fundamental a compreensão da Lei Orgânica de 
Assistência Social, porque assim todos aqueles que estão dispostos a 
colaborar podem saber onde está a prioridade. Hoje, o plano é plurianual e é 
daquele Governo. 

Já existe maneira de diminuir a exclusão social dentro desse sistema 
descentralizado. Há muitas pessoas que vieram a este fórum para buscar 
orientação para obter recursos. Precisamos tomar pública a importância 
dessa lei. 

Os objetivos dessa lei são a proteção da família, da maternidade, da 
infância, o amparo a crianças e adolescentes, a promoção e integração no 
mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de 
deficiência, buscando a sua promoção, a garantia de um salário mínimo de 
beneficio mensal á pessoa portadora de deficiência, ao idoso, o que é o 
benefício da prestação continuada. 

Hoje, 70 mil pessoas recebem esse benefício em todo o Estado. Com a 
política de assistência social, o cidadão deixa de ser assistido e passa a ser 
usuário dessa política. A partir do momento em que o município define a sua 
política de assistência social, criando o seu conselho, o seu fundo, está 
definindo um caminho para si. Ele está decidido a trabalhar para que a 
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sociedade, como um todo, contribua para diminuir a exclusão social. É 
definido o público alvo, e passam a ser previstos programas, projetos e 
serviços básicos que a política deva contemplar. É fundamental que no plano 
fique claro como você irá desenvolver a sua politica de assistência social e 
como as pessoas que precisam ser assistidas - as crianças, os adolescentes, 
os idosos, os portadores de deficiência física e mental, pessoas e famílias 
que se encontram em situação de vulnerabilidade e fragilidade social - dentro 
dos mínimos sociais vão ter isso garantido pelo poder público. 

O símbolo da assistência social são duas mãos fazendo um gesto de 
amparo, de proteção. O público da assistência está dentro dos objetivos da 
política. 

A Constituição cidadã aproximou a sociedade, permitindo maior controle 
social, quando estabeleceu como uma das diretrizes da assistência social a 
descentralização político-administrativa e a tarefa de cada esfera - federal, 
estadual e municipal. Ou seja, cada um tem o seu papel e a sua 
responsabilidade, inclusive no financiamento dessa política. 

Vamos para a nossa realidade: Minas Gerais. Estes dados são do Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, fazem parte de um diagnóstico da 
própria Secretaria do Planejamento e estão dentro da nossa área. O nosso 
Estado tem 1.065.000 crianças e adolescentes até 17 anos que vivem com 
famílias com renda inferior a 1/4 do salário mínimo; 110 mil idosos na mesma 
situação; 40 mil cidadãos portadores de necessidades especiais em famílias 
com renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo; 120 mil pessoas que não 
apresentam nenhum tipo de rendimento. Um destaque para a Região 
Metropolitana, que concentra 22,6% de famílias sem rendimentos e 12% de 
famílias de baixa renda. Em Minas Gerais, foi sancionada a Lei n• 12.262, 
que dispõe sobre a política estadual de assistência social e cria o Conselho 
Estadual de Assistência Social e o Fundo Estadual de Assistência Social. 
Então, a partir de 1996, Minas Gerais descentralizou as ações. Eram 
concentradas na área da assistência, muito na Secretaria do Trabalho, da 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, que ainda é o órgão gestor-
isso está na nossa lei. Mas, como já havia dito, temos 650 municípios que 
possuem conselhos. E esta é a tarefa principal desse Conselho enquanto 
órgão deliberativo da política: fomentar a criação desses conselhos, dando 
orientação, normatizando seu funcionamento, etc. 

Aqui, mostramos os municípios de Minas Gerais. Na cor laranja, esta de 
cima, são os municípios que possuem o menor Índice de Desenvolvimento 
Humano - IDH - de Minas Gerais - entre 3 e 5. Os senhores podem ver que 
são 194. 

Aí vemos alguns aspectos do plano plurianual aprovado pelo Conselho. 
São os grandes programas para atender á nossa realidade. Há os programas 
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para a infância, de renda mínima, o atendimento à família, a política do 
idoso, a gestão, que é a coordenação dessa política no nível do Estado, e a 
pessoa portadora de deficiência. 

Neste último bloco, procuro mostrar dados sobre as empresas, em cima do 
diagnóstico feito pela FIEMG. O próprio Francisco, que faz parte do Conselho 
de Cidadania Empresarial, colocou alguns dados estatísticos. Então, 91% 
das empresas fazem ou pretendem fazer alguma ação social voltada para a 
comunidade onde se insere. Cerca de 54% dessas ações são na área da 
assistência social. Oitenta e nove empresas responderam que devem 
participar ativamente dos projetos de melhoria. Já 67% têm recursos para 
investir, e 68% consideram importantíssimo discutir com o poder público e as 
entidades não governamentais como solucionar os problemas. Já 50% 
consideram importante identificar e apoiar as entidades; 43% consideram 
importante obter informações sobre incentivos fiscais para realização de 
projetos sociais. 

Como essas empresas fazem essa ação social? Cerca de 67% fazem 
doação em dinheiro para pessoas ou instituições; 66% fazem doação de 
materiais, produtos, bens duráveis ou bens de consumo; e 33% apóiam 
projetos relativos a programas sociais em benefício da comunidade. 

Quem é o público? É o da área da assistência social, predominando a 
criança. 

Por que realizam ações sociais? Porque querem contribuir para o 
desenvolvimento social, por uma questão de inspiração humanitária. É 
interessante, porque vemos quais são os critérios adotados pelas empresas. 
A coisa vem muito em cima de uma demanda que recebem. Cerca de 56% 
são de solicitações trazidas por pessoas da comunidade. Já 37% são por 
problemas ou necessidades sociais prementes identificados pelas empresas 
na comunidade. 

Essas empresas fazem parceria? Apesar de haver colocado que 58% das 
empresas não fazem parceria, 42% realizam. Quem são esses parceiros? 
São os segmentos que fazem parte da política na área da assistência social. 
São as entidades não governamentais, as Prefeituras e entidades públicas, 
como escolas e hospitais. Cerca de 49% são entidades privadas de 
assistência social - ONGs. Cerca de 41% são as Prefeituras, e 38%, 
entidades públicas. 

O que as empresas conseguiram de retomo? A maioria vê um retomo 
significativo para sua empresa, acha muito importante essa contribuição junto 
à comunidade e viu retorno. Cerca de 52% melhoraram a condição de vida 
da comunidade. E 52% ajudaram a resolver ou minimizar os problemas 
sociais; 40% melhoraram a imagem da empresa junto aos seus clientes; e 
30% ajudaram a reter ou atrair bons empregados. 



As perspectivas são muito boas, porque 49% dessas empresas 
pretendem manter o nível em que estão e 34% pretendem ampliar. 
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Para concluir, quero reforçar a idéia de que o desenvolvimento social passa 
principalmente por estes instrumentos do sistema descentralizado que temos 
atualmente, que são o Conselho de Assistência Social, o Fundo e o Plano, 
fazendo uma interface muito grande com as outras políticas e os gestores 
municipais. Portanto, consideramos muito importante que os Prefeitos que 
aqui estão possam implementar isso em seus municípios, fortalecendo os 
Conselhos, que, sem dúvida, darão grandes contribuições para a política 
pública na área da assistência social. 

Quero agradecer imensamente pelo convite. e cumprimentar a Casa pela 
realização deste Fórum. Obrigada. 

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

poderão formular perguntas aos expositores, como muitos já estão fazendo. 
As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante 
inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos 
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam 
objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. 
Cada participante disporá de 3 minutos para fazer sua intervenção, sendo 
garantido o mesmo tempo para as respostas. Queremos avisar ainda que os 
participantes que quiserem formular perguntas aos expositores e que 
estiverem no Teatro, no Salão de Chá ou nos Plenarinhos poderão entregar 
suas perguntas, por escrito, aos servidores da Assembléia, que já estão 
orientados para isso. Aproveitando a oportunidade, muitas perguntas têm 
chegado á Mesa com a solicitação dos telefones dos expositores. Assim, 
informamos aos interessados em entrar em contato com esses expositores -
com o Presidente da FUNDAMIG, José Soares Caldeira, e com o Dr. Eugênio 
Celso, do Sindicato de Auditores Fiscais da Receita, aos quais daqui a pouco 
pediremos que componham a Mesa - que podem ligar para os seguintes 
telefones: (31)3290-5219 e (31)3290-5226, na Assembléia. Vocês irão falar 
com a coordenação do Fórum, para obter as informações necessárias e os 
telefones dos expositores de hoje. 

Debates 
O Sr. Presidente - Antônio de Souza Ferreira Filho dirige duas perguntas à 

Ora. Tereza de Lamare Franco Netto: "Por que ainda não estamos 
destinando o mínimo de 5% de receitas correntes do orçamento a que se 
refere a LDO para programas de assistência social, conforme recente 
resolução do Conselho Estadual da Assistência Social, que é deliberativo? 
Quais os recursos existentes do Govemo do Estado? A que tipo de público 
se destinam: crianças, adolescente ou idosos? Exigem ou não 
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contrapartida?". 

A Sra. Tereza de Lamare Franco Netto - Esclareço que, com relação aos 
5%, assim como acontece com a saúde e a educação, na área de assistência 
social, há muitos anos, temos lutado para conseguir a destinação desse 
percentual. No momento, isso ainda não acontece, e esperamos que, com 
nossa conferência estadual, possamos deliberar sobre o assunto e que o 
Governo inicie, apesar de todas as suas dificuldades financeiras, esse 
repasse. 

Com relação aos recursos, temos atuado junto ao Governo do Estado - e 
sou Superintendente de Assistência Social da Secretaria do Trabalho. Os 
recursos nessa área giram em torno de R$5.000.000, ou seja, esse é o valor 
dirigido, principalmente, para a criança e o adolescente. O Estado tem ainda 
o programa ( ... ) para a família, além de algum trabalho com a população de 
rua e outros com idosos, como a Casa Lar, projeto pioneiro para idoso com 
sofrimento mental. 

O Conselho Estadual tem feito grandes esforços para aumentar esses 
recursos, através de um projeto de lei orçamentária. 

O Sr. José Vicente Damasceno - Parabenizo a Casa pela realização deste 
evento. Como pode o BNDES falar em ação social, apresentando as 
seguintes condições de taxas: TJLP, mais 1%, mais 1,5%, quando o juro 
internaCional é de 2% ao ano? As pessoas que tomam recursos do BNDES 
para o PRONAF, que é uma iniciativa produtiva, não conseguem pagar. Será 
que isso não desenha o perfil do BNDES neste país? Por que o BNDES 
investe nos grandes centros, com mais de 300 mil habitantes? Será que isso 
não revela o espfrito do BNDES, que é obter lucro financeiro e muito pouco 
lucro social? Trata-se de questão séria, que precisa ser repensada neste 
fórum, quando se nos apresenta, para um Estado, com mais de 80% de seus 
municípios tendo menos de 300 mil habitantes, uma taxa dessa ordem. O 
que está conduzindo o BNDES, uma vez que tem esse "S"? Nos municípios 
menores, o produtor rural tem-se esforçado para obter recursos do BNDES, 
através do financiador Banco do Brasil, através do PRONAF. Mas, hoje, 
todos se encontram com a corda no pescoço. Os nossos municípios estão 
sendo inviabilizados exatamente pelo sonho do social do BNDES. E, num 
fórum de alternativas para o desenvolvimento social, apresentam-me uma 
proposta dessas. É preciso que os critérios para se definir o que seja o social 
sejam redimensionados, não só no Banco, como também no Governo. 

Parabenizo o Diretor do IBL. Realmente, o mais fantástico, e já o dizem os 
franceses, é que as idéias movem o mundo. Se não tivermos a ousadia de 
fazer com que as idéias entrem nas pessoas fazendo delas agentes 
transformadores, se ficarmos a esperar dos agentes financeiros deste pais 
que invistam no social, e não transformarmos o cidadão em grande agente do 
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desenvolvimento social, não teremos futuro. Parabenizo o Diretor do IBL 
e questiono a visão do social que tem o BNDES. 

A Sra. Thais Unhares Juvenal - Não sei se me expressei bem, mas 
apresentei dois programR- ' 1

" ""''(:0, portanto não é a totalidade de SUaS 
linhas na área social. O p11n:~.:·~ .,.ograma é reembolsável, a ser tomado pela 
Prefeitura local para investimentos em áreas especificas. A T JLP, somada ao 
risco e ao custo administrativo da operação, é a taxa de juros mais baixa 
existente neste pais. É impossível praticar uma taxa de juros mais baixa na 
atual conjuntura. 

O segundo programa que apresentei tem recursos não reembolsáveis, 
sendo sua clientela as capitais dos Estados, os municípios acima de 300 mil 
habitantes, os municípios no entorno da região metropolitana. Esse limite de 
300 mil habitantes é flexível, já que estamos trabalhando com municípios 
entre 200 e 300 mil habitantes. Os municípios com menos de 200 mil 
habitantes devem-se organizar, formando um grupo de municípios, para dar 
densidade ao problema, a fim de que possamos atuar, em rede, num 
conjunto de municípios menores. Esses recursos não são reembolsáveis, e a 
carteira desse programa ultrapassa R$14.000.000,00. 

O Sr. Presidente -Temos em mãos perguntas para a Ora. Thaís. Uma é , 
de Tãnia, estudante do 5° período da PUC de Contagem, da ONG Movimento 
da Cidadania Luziense: "Os municípios com 300 mil habitantes querem uma 
orientação para conseguir captação e implementação de um projeto para 
ajudar a criança em situação de risco". Deseja, também, que seja divulgado o 
endereço eletrônico do BNDES. Outra pergunta é de Solange Oliveira, da 
Prefeitura Municipal de Guarani: "Como obter informações detalhadas sobre 
alguns projetos para cidades de pequeno porte?". Acho que já falou sobre 
isso. Outra é de Marcos Aquino, da ONG Instituto Mãos Dadas: "O Instituto 
Mãos Dadas iniciou um trabalho pioneiro no Médio Rio Doce, com o objetivo 
de articular uma rede de municípios com os vários parceiros. Metas 
principais: habitação e geração de emprego e renda. Como fazer para ter o 
BNDES como um dos parceiros? Podemos solicitar um representante do 
Banco para uma coletiva com os gestores desses municípios?". 

A Sra. Thaís Unhares Juvenal - Vamos começar pela questão do programa 
de redes locais. Quais são os passos para se ter acesso a essa linha? A idéia 
é que os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente 
coordenem uma discussão com as entidades locais, ONGs, igrejas, com os 
elementos da sociedade civil envolvidos na questão e construam um projeto 
que consistirá num diagnóstico da criança e do adolescente em situação de 
risco social naquele município e as alternativas de solução. Discutiremos com 
o conselho, visitaremos o município e as instalações propostas, enfim, iremos 
discutir a solução apresentada com o conselho que representa todos os 
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segmentos da sociedade e iremos trabalhar um projeto. 

O crédito é tomado pela Prefeitura local, que, portanto, tem de estar de 
acordo com o projeto, junto com o conselho. Alias, ela faz parte do conselho, 
por isso o projeto tem de ser do conselho. E ele é encaminhado pela 
Prefeitura, porque o conselho não tem personalidade jurídica. Os recursos 
estão destinados ao Fundo da Infância e da Adolescência, e implementamos 
o projeto. Então, o passo inicial é, por meio do conselho, fazer o diagnóstico 
e formular as soluções, a fim de que seja elaborado um projeto para ser 
encaminhado ao Banco. 

A segunda questão diz respeito aos municípios pequenos. Queria dizer que 
o programa de redes, nesse formato que apresentei, destina-se a municípios 
maiores ou a um grupo de municípios menores, que não precisam estar 
formalmente unidos em forma de consórcio, podem estar fazendo articulação, 
apenas, na area da infância e adolescência. 

Somos uma instituição que tem única sede no Brasil e, portanto, para 
atender a todo o Pais, trabalhamos a questão de forma mais sistêmica. Por 
essa razão, procuramos trabalhar com um conjunto de municípios menores, 
da mesma região, que tenham problemas comuns. Eles podem encaminhar o 
projeto na mesma sistemática que falei, possivelmente com o auxilio do 
Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. 

Nos demais programas do Banco, não ha esse corte de municípios de 300 
mil habitantes. Temos varias outras linhas, que não mencionei. Temos, 
inclusive, uma bastante interessante, chamada desenvolvimento local, 
também com recursos não reembolsaveis: ela busca identificar as 
potencialidades dos municípios menores para que descubram sua vocação 
econômica e possam constituir empreendimentos econômicos para a 
população de baixa renda. A idéia é buscar os recursos da própria localidade 
para promover o seu desenvolvimento e melhorar as condições de vida da 
população. 

Quanto âs ONGs de geração de trabalho e renda - não sei exatamente com 
que a sua ONG trabalha -, nós as apoiamos por meio do projeto de rede. Isso 
é importante - o projeto é formulado pelo conselho, a Prefeitura encaminha, 
mas os recursos não são voltados, apenas, para equipamentos públicos. São 
voltados, também, para equipamentos de ONGs. A coordenação do conselho 
vai identificar a prioridade. Portanto, as ONGs em municípios que terão 
projetos de rede devem procurar se articular com o conselho para discutir o 
seu projeto frente às prioridades do município. 

Se for ONG que tenha algum tipo de trabalho com o microcrédito, o BNDES 
tem o Departamento de Trabalho, que tem linha de financiamento para 
operações de microcrédito. Temos o BNDES Trabalhador, programa 
desenvolvido por meio de prefeituras, e esse programa, por meio de ONGs. 
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Maiores informações podem ser obtidas pela Internet, pelo "e-mail" 
www.bnds.gov.br, em que há a descrição de todos os programas da área 
social do Banco. 

A Sra. lima Arruda de Araújo Abreu - Boa-tarde. Srs. Deputados, Prefeitos, 
demais pessoas presentes, tenho participado, sempre que posso, de 
seminários nesta Casa e quero louvar essa iniciativa. 

Volto para casa muito desiludida, porque vejo que as ONGs e as 
associações de bairro não terão acesso a esses financiamentos. Estou 
vendo, como muito bem o Prefeito colocou, a questão do BNDES. 

Gostaria de trazer para os nossos representantes, os Deputados, um dado: 
estamos vendo as empresas criando ONGs. Então, elas mesmas vão gerir 
esses incentivos. As entidades não terão acc' ,.. - •, so. Somos pessoas com 
ideais, trabalhamos a custo zero para o Gov<.:nlu. Ele deveria aplaudir as 
pessoas que deixam seus afazeres ou o convívio com a família, a profissão, 
para contribuir com a sociedade, porque temos o ideal de construir um 
mundo melhor. Um mundo melhor pressupõe homens melhores. Deveríamos 
investir em projetos sociais, educacionais. 

Essa entidade tem trabalhado na defesa do meio ambiente, e estamos 
desenvolvendo um projeto, de que o Deputado Adelmo Carneiro Leão 
recebeu cópia. Não tivemos a honra de receber a apreciação do Deputado, 
mas recebemos a do Secretário Murilio Hing<'' :.~. . "ostila foi distribuída a 
alguns Deputados, especialmente aos do PT, pc. q~ , i.iChávamos que iríamos 
ter uma receptividade maior. A Deputada Maria Tereza, professora, recebeu 
cópia desse projeto, que é da área da educação. É uma metodologia 
implantada em todo o mun0:; - em mais de 79 países -, reconhecida pela 
UNESCO, chamada pedagogia Waldorf, de Rodolf Steiner. Trata-se da 
formação plena do individuo. 

Estamos trazendo esse projeto para ser implantado em Belo Horizonte, a 
começar pelo ensino infantil, em várias comunidades. A escola não tem fins 
lucrativos, mas depende de associação mantenedora. Temos buscado 
parcerias, mas não temos conseguido. Então, queria saber da Ora. Thais se 
poderíamos levar esse projeto para o BNDES, porque o objetivo é implantar 
vários jardins de infância, em médio prazo, o ensino fundamental e, depois, o 
ensino médio. Esse projeto está dando certo no mundo inteiro, especialmente 
na Europa, e por isso estamos querendo trazê-lo para cá. Por ele, a própria 
comunidade toma conta de si. Já pedimos uma audiência pública para 
discutir essa pedagogia, para que a sociedade possa ter acesso a essas 
informações. 

Nós, da entidade, não temos recursos. Estamos tirando do próprio bolso, 
mas sei que muitas pessoas que aqui estão vieram com dificuldade para 
pagar o próprio ônibus. E são das que, realmente, trabalham e se dedicam à 
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Gostaria, também, de pedir ao Deputado Adelmo: deveria existir uma lei. 
Ontem, estava assistindo a uma audiência pública anistiando a Vale do Rio 
Doce em R$100.000.000,00 dos R$110.000.000,00 que devia ao Estado. O 
senhor pode imaginar R$100.000.000,00 distribuídos para os municípios e as 
entidades e o que faríamos com todo esse dinheiro. Espero que os 
Deputados, o Presidente, inclusive, levem nossa reivindicação de que seja 
criada uma lei que obrigue que tantos por cento dos recursos do Estado 
sejam destinados às entidades e essas sejam escolhidas por meio de um 
conselho. 

A Sra. Thaís Unhares Juvenal - Como informei na resposta anterior, 
estamos trabalhando com as ONGs sempre por meio desses projetos de 
rede. Então, qual seria seu primeiro passo? Procurar o conselho municipal 
dos direitos da criança para discutir seu projeto, que será apreciado no 
âmbito do projeto de rede. 

Apesar de ser encaminhado pela Prefeitura, por meio desse projeto, 
apoiamos várias ONGs e associações de moradores, inclusive. O projeto só 
é encaminhado pelo poder público porque o conselho não tem personalidade 
jurídica e o poder público é o responsável legal por toda a política de atenção 
à criança e ao adolescente do município, seja ela implementada pelo próprio 
poder público, seja implementada pelas ONGs. 

O responsável em regulamentar, fiscalizar, enfim, acompanhar tudo que 
está sendo feito é o poder público. No entanto, temos apoiado ONGs e feito 
excelentes parcerias com elas. Desde que o fundo social foi criado, acho que 
já apoiamos 150 e as consideramos excelentes parceiras. Então, basta 
discutir isso com o conselho municipal, que pode encaminhar o seu projeto 
no âmbito da rede de atenção. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado. Não estava aqui para fazer 
o debate especificamente, mas em solidariedade, para manifestar o meu 
compromisso pessoal e o da Bancada do PT com a defesa de uma política 
de assistência social que trate as pessoas como cidadãs e a assistência 
social como política de direito à cidadania, de construção da cidadania. 

Quero dizer à lima que, talvez, não dê resposta, especificamente, à 
questão que encaminhou. Mais do que isso, eu e o meu partido temos dado 
respostas permanentes e cotidianas, nesta Assembléia, em defesa da política 
de assistência social como política pública, política de construção da 
cidadania. 

O trabalho desenvolvido pelo PT nesta Casa, combatendo as verbas de 
assistência social, distribuídas individualmente pelos parlamentares, foi muito 
importante, porque nos permitiu avançar na construção dessa política. 

~------------------------------------J 
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Junto com o ex-Deputado Antônio Carlos Pereira, participei, desde 

1991, da construção de uma politica cujos recursos fossem alocados nos 
órgãos apropriados, nas Secretarias do Trabalho e da Ação Social, por meio 
da ação e da deliberação dos Conselhos. Assim, contribuímos para um 
avanço significativo da política de assistência social nesta Assembléia 
legislativa. 

E absolutamente correto colocar-se, no orçamento do Estado, o mínimo 
para a assistência social e distribui-lo de acordo com critérios transparentes e 
com controle social. Estamos assumindo um trabalho importante nesta Casa, 
ou seja, a elaboração de um projeto de lei sobre as instituições de utilidade 
pública. Hoje, para cada instituição, faz-se uma lei nesta Assembléia. Existem 
mais de 8 mil leis designando instituições como de utilidade pública. Muitas já 
fecharam as portas. Outras não cumprem o seu papel de utilidade pública. 
Outras, ainda, foram constituídas para atender mais a interesses particulares 
que a interesses de assistência social. 

O que precisamos fazer? Convido a lima a participar conosco. Elaborar 
uma lei, estabelecendo um conjunto de critérios capazes de definir que 
determinada instituição, ao prestar serviços de interesse social, seja 
caracterizada, naquele momento, como de utilidade pública. Não uma lei que 
defina, num determinado momento, a instituição, permitindo, depois, que ela, 
independentemente de cumprir esse papel, continue como de utilidade 
pública. Esse será o maior avanço que esta Casa vai garantir á política de 
assistência social. Se avançamos ao cortar as verbas assistencialistas, 
distribuídas individualmente, daremos um sa~o de qualidade, um ganho na 
economia do Estado, ao aprovar a lei que cria o critério para garantir a 
instituição que está trabalhando em favor da cidadania e da dignidade. 

Quanto á proposição apresentada pela lima, esclareço que a nossa prática 
é discutir com a comunidade o fundamento da proposição encaminhada, e 
não só com quem a apresenta. O nosso procedimento é realizarmos 
audiências públicas nas comissões pertinentes. Como aqui existe uma 
demanda muito grande e não cabe a resposta individual de um Deputado, ela 
terá, como qualquer ou1ro que encaminhar algum projeto, um possível convite 
para, na comissão apropriada, debater conosco, em audiência pública, 
aquela instituição e qual a política desenvolvida por ela em vista da 
assistência social do Estado. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa à Sra. lima que o papel da 
Assembléia tem sido desenvolvido. Um deles é este fórum. Esta Casa está 
desenvolvendo um trabalho de consolidação e sistematização das leis 
mineiras, que têm, sob a coordenação deste D::putado, levantado todas 
essas entidades que no passado foram caracterizadas como instituições de 
utilidade pública e estão, ás vezes, desativadas. As leis que não têm eficácia 
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sobre a nossa vida também estão sendo levantadas, a fim de serem 
revogadas expressa e tacitamente. 

Pergunta de Élcio Ferreira Soares dirigida a Maria Alice Martins: "Com base 
na restauração da igreja de Mariana, seria possível um projeto para 
reconstrução de igreja evangélica?". 

A Sra. Maria Alice Martins - Se fosse um bem tombado pelo Patrimônio 
Histórico e Artístico, um bem cultural de relevância, e o proponente fosse 
instituição de fins culturais, como o Instituto Cultural da Arquidicese de 
Mariana. e se fosse servir depois para resgatar a memória da nossa cultura, 
como o resgate da execução das partituras, não haveria problema. O 
Governo não tem preconceito religioso para permitir que seja Utilizada a Lei 
de Incentivo à Cultura. Mas a instituição tem de ter finalidade cultural. 

O Sr. Presidente - Pergunta feita ao Sr. William Nacked pela Secretaria 
Municipal de Promoção Social de Varginha: "Como o município pode pleitear 
a parceria de um Instituto Brasil Leitor? Em nossa cidade existem dois 
programas para crianças e adolescentes nos quais as bibliotecas 
comunitárias caberiam muito bem". 

Pergunta da Instituição Manaim Pró-Gente, em nome de Simone Soares 
Campos: "Quando fala que o voluntariado deve vir de cima para baixo, isso 
não é discriminação? Pensa que voluntariado é apenas para pessoas que 
têm um bom poder aquisitivo ou muito tempo sobrando?". 

Pergunta de Paulo Pereira de Assis: "Temos um grupo de resgate 
voluntário em rodovias e nossa atuação tem salvo muitas vidas, mas estamos 
precisando de direção, apoio, etc.". 

O Sr. William Nacked - Como estamos localizados em São Paulo, e as 
demandas podem ocorrer de qualquer lugar, existe o encaminhamento do 
interessado em se pronunciar por "e-mail" ou fax. Em seguida é dado o 
segundo passo, quando pessoas nossas vão começar a conversar com 
vocês para não gerar viagens à-toa. Quando o projeto estiver concebido e as 
pessoas conscientes da sua responsabilidade, ocorre a visita à cidade. Se 
alguém quiser saber quanto isso demora, seria interessante ligar. Hoje, uma 
entidade que já faz vários atendimentos à criança pediu que criássemos uma 
biblioteca. Então, temos de ir lá, porque já têm uma estrutura montada, 
público-alvo, endereço encontrável. Com 15 dias de contato identificamos 
qual é o tamanho ideal para se montar uma biblioteca. Depois de 
encontrados os recursos e garantido o pagamento dessa biblioteca, 
instalamo-la em 90 dias. Mas há uma coisa importante para saber. Não existe 
truque na hora de fazer orçamento. Para se administrar uma biblioteca, 
mesmo no conceito sobre o qual não tive tempo para falar, o que é a 
biblioteca do ler( ... ) e do saber? Não inventamos a roda. Procuramos ver por 
que as bibliotecas dão ou não dão certo e vimos que todas têm cinco pontos 
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de confluência. Algumas têm os cinco pontos negativos, outras um só, 
mas não importa. Elas precisam ser em rede, porque, do contrário, é 
humanamente impossível manter atualizada uma pessoa com a informação 
do mercado editorial, sobre as coisas que estão acontecendo. Ela precisa ter 
treinamento, ter bibliotecária, ter - colocamos o nome - um agitador de leitura, 
que extrapola a área física da biblioteca, ter uma discussão "muito alfaiate" 
do acervo referência que será colocado nela, porque o público-alvo é 
diferente de um lugar para outro. Ela precisa acontecer com coordenações de 
retreinamento bimestral. Então, só vamos para alguma região por proposta 
do projeto, fazendo cinco bibliotecas, porque não podemos fazer alguma 
coisa e ter meio telefone, meio papel, meia bibliotecária. Há algumas coisas 
que acontecem com uma matriz mínima de cinco. Infelizmente, em nosso 
Pais, qualquer que seja a região-alvo, cabe mais que cinco. Então, vamos 
para creches, que é o grande sonho da minha vida, porque faríamos leitor 
neste Pais se investíssemos nas creches. Pegamos crianças até 6 anos, e 
ela vira leitor; de 7 em diante, transforma-se em leitor. Na minha idade, salva-
se alguma coisa. Se investirmos nas creches, será muito bom: melhorará a 
aula, o comportamento, e extrapolar-se-ão beneficios. Então, sempre há 
espaço. Repetindo, para fazer isso sair da teoria e ir para a prática, faça 
contato conosco, por favor. 

Foi muito boa a lembrança de alguém de quem esqueci o nome. Perdão. 
Não quis ser de forma nenhuma indelicado com o voluntariado. 
Possivelmente, tenha sido infeliz, mas, em 5 minutos, era difícil. Quis dizer 
que, para a velocidade e financiamento do projeto, não devíamos deixar para 
o voluntariado a responsabilidade de fazê-lo, mas para todos nós. Quem me 
fez a pergunta está certo. O voluntariado é a alma do negócio. Se não 
tivermos um voluntariado acontecendo, debatendo... Por isso, nenhuma 
biblioteca, como proposta estatutária do ler e saber, acontece sem que haja 
uma comissão de amigos da biblioteca, que é composta de pessoas do IBL e 
de pessoas da região. Elas vão entender o voluntariado, as demandas, 
outras energias e, inclusive, canalizar, possivelmente para a energia que 
achamos que a biblioteca pode agregar outra demanda. Alto das Pombas, na 
Bahia, é uma biblioteca que nem começou a ser montada, e há uma pilha de 
demandas para que ela lidere encontros de coral, teatros. Então, perdoem-
me mesmo se demonstrei deselegãncia, altivez ou prepotência. É o inverso. 
Voluntariado precisa ser respeitado e entendido. É preciso que se 
compreenda qual é a sua tarefa para que ele não se disperse, não dedique 
tempo de sua famflia e, depois, se decepcione, porque o assunto não andou. 
Então, é o inverso. Só quis dizer de cima para baixo, porque começa mesmo 
em cima. 

Não sei se respondi as três. Duas eram de cidades querendo saber como 
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nos contatar. Se já tiverem projetos, façam o favor. Sobre como um 
município pode pleitear a parceria do Instituto Brasil Leitor, eu já falei. Em 
nossa cidade existem dois programas para crianças e adolescentes, nos 
quais as bibliotecas comunitárias caberiam muito bem. Maravilhoso. Por 
favor, Luiz, ligue-me amanhã, vamos entender essa situação. É muito mais 
fácil começar a discussão sobre a instalação de uma biblioteca onde já existe 
alguma ação social. Vou dar um exemplo: em Poá, existe um instituto muito 
nobre, uma ação social de 53 anos. O Reino da Garotada existe há mais 
tempo do que Poá, e não havia biblioteca. Há uma creche de 300 crianças 
muito animadas. Isso facilita a energia de comoção da sociedade em volta, 
porque estamos entrando em algum lugar. Isso resolveria um problema, que 
é convencer as pessoas de que aquilo vai dar certo. Quando estamos 
entrando em alguma coisa que já existe, isso aumenta a força. 

Há uma pergunta de Simone Campos: "Quando você fala que o 
voluntariado ... ". Simone, desculpe-me, lustro o seu sapato, faço tudo que 
você quiser. Eu não quis dizer isso. Houve, possivelmente, uma 
impropriedade. É o inverso. Quando conhecer mais o projeto, eu me redimo. 

Outra pergunta: "Temos um grupo de resgate voluntário em rodovias. 
Nossa atuação tem salvo muitas vidas, mas estamos precisando de direção e 
apoio". 

É indiscutível a inovação, a propriedade, o beneficio de propostas como 
essa. Tudo que pudermos agregar a situações de sucesso, levando também 
o estimulo da leitura, tendo pessoas como essa como porta-vozes, aumenta 
o beneficio da leitura. Não basta um lider da sociedade, um artista, um 
intelectual, um professor, um político dizer que vale a pena ler. Se os líderes 
comunitários fossem agregados á causa, canalizando energia na instalação 
de uma biblioteca de interesse da sociedade, seria muito bom. 

Há creches de primeira infância de todos os tipos: de associações de 
bairro, de empresa privada, de gestão, religiosas. O Instituto Brasil Leitor é de 
natureza privada. Apesar de haver em seu quadro todo tipo de influência do 
Estado, nacional e multinacional, é privado. Ultrapassa gestões políticas e é 
um sonho. Deveria ser uma grife para qualquer pessoa que quisesse fazer 
algo como estímulo à leitura. Poderia receber informações, pesquisas e 
estatisticas para diminuir a possibilidade de insucesso no seu projeto. Por 
exemplo, faremos uma pesquisa sobre o analfabetismo institucional no Brasil 
para disponibilizar gratuitamente pela Internet e por outros mecanismos para 
corrigimos isso. 

O Sr. Frederico Pecorelli - Na pasta que todos receberam há dois textos: 
"Da Filantropia Empresarial ao Investimento Social Estratégico" e "O 
Desenvolvimento Social - Uma Tarefa Coletiva". Nesses dois textos 
selecionados pela equipe organizadora há objetivos. Um dos primeiros seria 
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mudar a ação filantrópica para o investimento social estratégico: aquele 
que transforma a sociedade e fortalece a empresa. No segundo texto, 
aponta-se o terceiro setor como caminho para o desenvolvimento econômico 
com justiça social. Os argumentos para alcançar esses objetivos 
assemelham-se a algumas exposiçôes aqui feitas. 

Caminhando para um seminário legislativo sobre o voluntariado, gostaria 
de saber qual o modelo de Estado para cada organização. O modelo de 
Estado do BNDES é um; o modelo de Estado do Brasil Leitor é outro. O 
modelo da Assembléia Legislativa ficou claro no biênio passado com vários 
seminários e fóruns. Totalmente oposto a esse modelo perverso da 
globalização. 

Pergunto ao Brasil Leitor e ao Deputado Adelmo Carneiro Leão qual 
modelo de Estado está sendo proposto. 

O Sr. Domingos Gomes de Azevedo - Não é proposta do I BL gerar cartilha 
sobre o que é modelo de Estado. Não é proposta dele ser modelo de Estado. 
Essa idéia de fazer o IBL existir era uma idéia intelectual, acadêmica e 
executiva de pessoas fisicas. Começamos a discutir o espaço que poderia 
ser ocupado por alguma estrutura sistemática, contínua e atualizada da 
iniciativa privada para estimular a leitura. Ela não substitui nem atua em 
complemento ao Estado, e sim à sociedade. 

O sonho do Instituto Brasil Leitor, que não tem fins lucrativos, é ser um 
endereço intelectual, executivo e atuante no assunto leitura. Por isso, 
demoramos muito tempo para escolher esse nome. Não tem comparação 
com nenhuma das outras açôes sociais. Achávamos que a nossa meta - e a 
minha, principalmente, que gerou esse assunto- era nos focarmos na leitura, 
independentemente de acharmos que deveria existir instituto brasileiro das 
baleias, da educação, da segurança, de tóxicos, etc. O convite nos foi feito 
para que disséssemos o que uma organização como a nossa - paraestatal, 
paradidática, "para o diacho" - estava fazendo e como fazia para trabalhar 
com um tripé. Ai, a sua pergunta é muito pertinente, é uma discussão nossa. 
Achamos que o Instituto Brasil Leitor deveria exercer uma influência para 
propor soluçôes, não só para executar a instalação de suas 1 00 bibliotecas. 
Quando dizemos que decidimos por no ar o projeto de pesquisa 
"Analfabetismo Funcional", é independente de qualquer organismo de 
pesquisa, de qualquer outra instituição acadêmica. Vamos fazê-lo e colocá-lo 
em discussão em fóruns como este, no Senado, no Congresso. É idéia do 
Instituto também ser um apoiador de inteligência para propostas. Mas não 
quero que seja apenas um gerador de pós-graduação: também deve ser um 
gerador de açôes executivas. Então, tem proposta: a instalação de 100 
bibliotecas. Isso não impede que outras façam também as suas. 

Acho que fóruns como este também têm o poder de colocar em discussão 
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se alguns mecanismos de Estado podem ser melhorados. Por exemplo, 
como perguntou, se uma política de um Banco como o BNDES pode 
aumentar. Vamos ter de saber se é o melhor que podem fazer. Também não 
acho que em nenhum país do mundo a responsabilidade individual de um 
Banco de desenvolvimento e negócios seja só aquela. Tem-se que colocar 
em debate. 

A iniciativa privada pode atuar muito, sim. O que acho que devemos discutir 
é quantos outros institutos, centros, fundações e ONGs podem ser criados e 
organizados. 

Para terminar, quero alertar que todo o desejo de fazer algo devia vir com 
aquelas cinco, doze regras, de que falamos não serem oratória. Deveria 
aglomerar inteligências e fundos. Como disse, temos um tripé de 
financiamento que, temos a certeza, deve ser nos modelos europeu, 
americano, de todos os países do mundo. Uma coisa desse tipo não subsiste 
só com um chapéu na mão, pedindo cota de patrocinio à indústria x, pedindo 
somente à pessoa fisica, nem só ao Estado. Subsiste pedindo aos três. É 
isso o que pretendemos, focando apenas a leitura. A nossa meta é essa. 
Muito obrigado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Frederico, obrigado pela pergunta 
desafiadora para quem chegou de repente para participar dessa mesa e que 
exige um conteúdo muito grande. Quero começar fazendo o apelo que fiz 
inicialmente: que o Estado brasileiro em todos os níveis tenha uma estrutura 
legal mais simples e compreensível. Em relação à assistência social, em vez 
de estarmos aqui votando para cada instituição uma lei de filantropia ou de 
entidade pública, que votássemos uma lei que colocasse todas as instituições 
não como de utilidade pública, por estarem prestando ou terem prestado 
algum serviço num determinado ponto, mas dentro de concepção mais 
dinãmica - o estar sendo permanente. É de utilidade pública quando pratica 
determinadas ações compatíveis com o princípio e o conceito que se 
estabelecer numa única lei. 

Gostaria de convidar a todos a participar conosco na elaboração dessa lei, 
que vai substituir, só em Minas, mais de 8 mil leis que existem, encarecendo 
a Assembléia e o Estado. Mas quero voltar a minha atenção para o encontro 
de Porto Alegre, na concepção de outro mundo possível. Diria que o outro 
Estado possível de ser construído tem que se sustentar num valor 
fundamental que é a democracia; não só do ponto de vista da representação, 
mas no espaço mais abrangente da possibilidade de todos participarem na 
estruturaçao e nas ações do Estado e da sociedade, numa estrutura 
participativa. 

Diria ainda que não precisariamos modificar muito a nossa estrutura legal, 
a Constituição e a Jegislaçao do ponto de vista de um Estado que pratique a 
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justiça social. O Estado que podemos fazer - e é outro Estado possível -
tem de ser respeitoso com as leis que o estruturam. Fundamentalmente nas 
leis que dirigem as suas ações para o respeito entre as pessoas, para o 
direito fundamental das pessoas, para o desenvolvimento das 
potencialidades humanas- a construção da cidadania. 

O paradoxo que vivemos é que, quando uma lei que atende aos interesses 
dos grandes é minimamente arranhada, a reação é imediata. Tem-se que 
cumprir a Constituição e determinada lei, mas pode ser afrontada, todos os 
dias, quando é dirigida para sustentar os direitos, principalmente, dos mais 
pobres. 

Numa síntese maior, diria que o Estado que podemos construir, de acordo 
com essa lógica neoliberal, voltada para atender, apenas, a uma parte da 
sociedade - 10% -, seria aquele capaz de acolher o conjunto dos cidadãos 
que o constituem com igualdade de oportunidades e direitos. 

O Sr. Presidente - Pergunta da Prefeitura Municipal de Felixlãndia, do 
Departamento de Ação Comunitária, e outra do Sr. Marcos Aquino, do 
Instituto Mãos Dadas, dirigidas ao Sr. Domingos Azevedo. A primeira: "O meu 
público-alvo seria o morador da zona rural - um projeto voltado a dar saúde e 
cidadania, levando saúde, educação e lazer ao homem do campo. Seria o 
projeto Expresso Saúde Rural a condição de levar um projeto social ao 
homem rural?". A outra pergunta: "Duas necessidades são prementes para a 
viabilização de uma ação conjunta: desburocratizar o Estado e capacitar os 
agentes comunitários para a formulação e o gerenciamento de projetos. Uma 
preocupação quanto á criação de uma organização governamental, 
gerenciadora de "n" programas, é o risco de centralizar as decisões quanto 
ás prioridades, que passam a ser a prioridade de um Governo, normalmente 
duvidoso na gestão dos interesses públicos, e, dado o seu raio de influência, 
pode ocasionar a estafa das fontes aos outros solicitadores de parcerias. 
Qual a opinião de Domingos de Azevedo sobre esse risco?" 

O Sr. Domingos Gomes de Azevedo - Confesso que não entendi a 
pergunta. Com relação à criação da ONG da zona rural, o procedimento é 
exatamente o mesmo de uma ONG da zona urbana. Deve-se percorrer todo 
o caminho. Naturalmente, deve-se fazer uma assembléia com as pessoas do 
meio rural para constituir essa instituição; depois, os caminhos são os 
mesmos: registrar na RF e no CNPJ. Os outros procedimentos, só com o 
tempo. A utilidade pública federal só é obtida com três anos; parece-me que, 
em Minas, a utilidade pública estadual só com dois anos; o certificado de fins 
filantrópicos, no Ministério da Previdência Social, para a isenção dos 20% da 
parte da instituição, no caso, também só é obtido com dois anos. Não sei se 
respondi à primeira questão, sobre a constituição de ONG. 

As fontes de financiamento de ONG rural, naturalmente, devem ser 
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encaminhadas, no caso de empresas, a entidades que tenham perfil de 
investidoras no meio rural - por exemplo, as indústrias de café solúvel, as 
empresas que trabalham com o plantio de celulose, etc. Não sei se respondi 
a essa questão, mas coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos, 
se a pessoa que fez a pergunta a explicitar melhor. 

O Sr. Marcos Fernandes de Aquino - A dúvida é a seguinte: normalmente, 
quando o Governo assume a coordenação de ações, os recursos são mal 
utilizados, ou, pelo menos, assim percebe a sociedade. Não são bem 
aplicados, porque os resultados são poucos. Talvez não seja o caso do 
Espírito Santo, cujo Governo vem coordenando um conjunto de ações. Mas 
minha preocupação é que, quando o Governo centraliza as solicitações da 
comunidade nas entidades sociais, pode restringir o acesso das 
comunidades às fontes parceiras de recursos. Gostaria de saber se percebe 
isso no Espírito Santo. 

O Sr. Domingos Gomes de Azevedo - Agora ficou mais claro. Percebo, sim, 
e tenho sentido que as grandes fundações - embora não queira citar nomes -
têm-se voltado muito para apoiar projetos de governo. No Espírito Santo, 
temos várias fundações de direito privado, ligadas a grandes empresas, que, 
ao invés de financiar projetos oriundos das organizações da sociedade civil, 
estão-se voltando para projetos de interesse público, naturalmente, para 
obter maior respaldo político em outras causas, não reveladas. Realmente, 
estamos sentindo, muito de perto, a questão dessas grandes fundações; é 
legitimo o seu questionamento. 

O Sr. Marcos Fernandes de Aquino - Quero deixar claro que não estou 
fazendo denúncia ao trabalho de vocês, nem um questionamento ofensivo. É 
somente uma preocupação, para que possamos construir, como sociedade 
organizada, uma proposta que, realmente, ofereça condições de 
encaminhamento mais tranqüilo. 

O Sr. Presidente - Temos uma pergunta da Irmã Ana Maria Maltese, da 
Pastoral da Criança, dirigida à Dra. Tereza de Lamare: "Gostaria de saber da 
Presidente quem fiscaliza os Prefeitos a respeito da formação dos conselhos 
municipais de assistência social. O que pensar quando, depois de seis anos, 
forma-se um conselho que, por três anos, não pode agir, porque não 
consegue a aprovação dos projetos? Denunciamos tudo, mas o Judiciário 
respondeu que nada pode fazer, porque não tem provas válidas. O Prefeito 
ou sua esposa pode ser o Presidente do conselho municipal de assistência 
social?". 

A Sra. Tereza de Lamare Franco Netto - Esclareço à Irmã que o Conselho 
Estadual de Assistência Social pode fiscalizar o conselho municipal, para 
saber se está funcionando realmente. Esse controle também é feito pela 
Comissão lntergestora Bipartite, que tem três representantes do Governo e 
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seis dos municípios. 

A Irmã está fazendo uma denúncia de que o Conselho de sua cidade não 
está funcionando corretamente, e levaremos a informação a nosso Conselho, 
para avaliar a situação. 

Com relação á esposa do Prefeito, se está assumindo o cargo de 
Secretária de Ação Social do município e foi designada para ser membro, 
como poder público, do Conselho Municipal de Assistência Social, poderá, 
conforme a escolha paritária dos Conselheiros, ser indicada para a 
Presidência. 

Deixo, entretanto, claro que o Conselho é um órgão autônomo, não 
atrelado ao Governo Municipal e deve fazer uma política para contribuir, a fim 
de que a exclusão social no município seja minimizada. 

O Sr. Marcos Aquino, do Instituto Mãos Dadas, pergunta ao Francisco de 
Assis: "Percebe-se que o índice de 78% de empresas com ações sociais não 
se traduz, efetivamente, em investimentos na causa. Por outro lado, o 
Governo não facilita essa vontade, restringindo, inclusive, as áreas de 
investimento, como, por exemplo, criança ou cultura. Todos os municípios 
teriam acesso á parceria da TELEMIG em seu raio de atuação geográfica?". 

Temos, ainda, outras questões dirigidas ao Francisco. O Augusto Pereira 
de Souza pergunta: "Quais os projetos de parceria que vocês têm feito em 
Belo Horizonte? Quais os critérios que vocês usam para implementar os 
projetos nas comunidades?". A Cláudia Maria, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, indaga: "Sr. Francisco de Assis, gostaria de saber que 
ações têm sido desenvolvidas no sentido do fortalecimento dos conselhos 
municipais e tutelares. O senhor poderia citar exemplos? Poderia fornecer 
endereço ou "e-mail" para informações?". 

O Sr. Francisco de Assis Oliveira Azevedo - Antes de responder, gostaria 
de fazer referência a uma colocação da Sra. lima, quanto ao fato de as 
empresas estarem criando ONGs, como se isso fosse um mal. Quando as 
empresas criam uma ONG, quer seja instituto, quer seja fundação, 
demonstram um estágio elevado de responsabilidade social. 

ONG ligada a empresa não pode ser vista como adversária ou concorrente 
· de outras ONGs; pelo contrário, ajudará a fortalecer as demais entidades do 

terceiro setor, porque também a ele pertence. As ONGs empresariais fazem 
o papel de ponte: captam os recursos das empresas e fazem com que 
cheguem ás demais ONGs ou á sociedade, de modo geral. 

Quanto á pergunta do Marcos, relativa á existência da vontade de atuar das 
empresas, não é o incentivo fiscal que as move para isso, mas lamentam não 
tê-los para sua ação social. Uma empresa que destina recursos para projetos 
sociais, apesar do pensamento de que haverá recuperação deles por meio de 
dedução de impostos, isso nunca acontece. Existem incentivos fiscais na 
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área cultural, mas, na área social, não. O dinheiro que a empresa coloca 
em projetos sociais, ela não o recupera; trata-se, apenas, de sua vontade de 
investir na área social. 

Em relação á parceria da TELEMIG e seu raio de atuação, quando o 
Instituto foi criado, no final do ano passado, a idéia era a de atuar 
principalmente nas cidades onde a empresa está presente, quase 300 
municípios. Mas foi concebido um programa, o Pró-Conselho, que atuará em 
todo o Estado, independentemente da presença da Telemig Celular em 
determinado município. 

Quanto aos projetos de parceria, em Belo Horizonte, temos parcerias com 
o Projeto Ellus, apoiamos o Projeto Gente Jovem, a Cidade dos Meninos, o 
Comitê para Democratização da Informática e alguns outros. Mas a idéia é a 
de concentrar todos os recursos no Pró-Conselho, programa mais amplo, em 
todo o Estado, para que não haja dispersão de recursos, energia, etc. 

Em relação ao fortalecimento dos conselhos, última pergunta formulada, 
estamos fazendo uma pesquisa, um diagnóstico de todos os conselhos do 
Estado para conhecer sua realidade: como são constituídos, o perfil das 
pessoas que deles fazem parte - sexo, idade, formação, profissão, origem, 
etc. -, sua estrutura de funcionamento, a existência de espaço físico 
adequado, os equipamentos de que dispõe: telefone, computador, veiculo. 
Procuramos saber quais os principais problemas das crianças e dos 
adolescentes de cada município, as dificuldades que os conselhos têm no 
relacionamento com o poder público, com o Ministério Público, com as 
escolas, etc. A partir desse diagnóstico, serão desenvolvidos projetos 
específicos para as necessidades apontadas pelos Conselheiros. 

Não inventamos projetos que não são necessários, e, pelo contrário, quem 
dirá o que é importante para o fortalecimento dos conselhos são os próprios 
Conselheiros. Com esse diagnóstico, faremos um plano de ação, voltado 
para resultados, com metas claramente definidas e resultados mensuráveis. 
E todo esse projeto será implantado em forma de gestão participativa, com o 
envolvimento dos Conselheiros. Temos a certeza de que existe grande 
potencial humano, de transformação social, nas pessoas que fazem parte 
desses conselhos. Muitas vezes, apenas precisam de maior apoio para 
exteriorizar toda a sua potencialidade. O Pró-Conselho procurará trabalhar 
nesse sentido. 

A Sra. Maria Hilda de Carvalho - Pela gravidade do que vou trazer, quero 
dedicar essa fala aos meus sobrinhos - Hamilton, Alexandre, Cristina, 
Guilhermina, Netinho, Marici e Raul; aos meus pais - Augusta e João 
Evangelista - e a todas as crianças brasileiras, como o futuro da Nação. 

Meus senhores e minhas senhoras, estou falando como cidadã e 
educadora e trago, de forma veemente, os cumprimentos á Assembléia 
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Legislativa pela iniciativa desse fórum. Como educadora e Supervisara 
Pedagógica da maior escola do Estado, o Instituto de Educação de Minas 
Gerais, cuja integração de todas as unidades escolares está consagrada pelo 
Decreto n° 41.520, publicado no "Minas Gerais" do último dia 20 de janeiro, 
quero destacar que essa luta teve início em 20/2/84, para que isso se 
tornasse realidade. 

No entanto, trago algumas ponderações graves. Quero passar á Mesa um 
volume contendo denúncia que está tramitando no Fórum Lafayete desde 
14/12/94, quando pedi uma sindicáncia naquela casa. A ex-Diretora-Geral foi 
exonerada depois de eu levar a causa para Brasília, porque havia a 
conivência do então Governador Eduardo Azeredo. 

Quero me dirigir de fonma direta ao Governador Itamar Franco, para lhe 
pedir lógica e coerência. Hoje faz uma fala em nível nacional, e pergunto: não 
é enganosa uma propaganda que não se cumpre? Aqui está a sua proposta 
de educação. Neste documento, que faz parte daquele conjunto de 
documentos que integrou a sindicáncia por mim pedida, por ter sido 
espancada e ameaçada de morte na sala dos professores do Instituto de 
Educação em 29/3/95, em razão do que fiquei 11 meses afastada do trabalho 
diretamente. E registro que, por pelo menos mais três vezes, tive a minha 
morte encomendada. 

Aquele senhor que era Presidente do Ministério Público foi colocado para 
fora no ano passado, e tive uma ilusão, porque acreditei que a instituição 
fosse renovada. Mas as coisas penmanecem como estão. E o Tribunal de 
Contas está responsabilizado aqui, porque vejo no diário oficial do Estado a 
aprovação das contas do Estado. Será que Itamar Franco é diferente de 
Azeredo? 

Trago também um boletim que me foi passado depois da nossa assembléia 
de professores, pela manhã. É de um grupo chamado Reviravolta. Nesse 
boletim, estudantes fazem denúncias relativas à unidade escolar Instituto de 
Educação. Tenho documentos que provam que a contagem de tempo é 
desrespeitada. Por exemplo, a Sra. Maria José Belo está hoje 
supervisionando a 2• série do ensino médio com uma contagem totalmente 
ilegal. Temos professores não habilitados em orientação educacional 
exercendo a função correspondente. Cito o caso de professora e supervisara 
pedagógica, que poderia exercer as duas funções de acordo com a lei. No 
entanto, a profissional está acumulando duas funções de supervisão 
pedagógica. 

Por fim, a Vice-Diretora-Geral, Marília Sarti, é pessoa citada inclusive em 
processo que tramita no Fórum Latayete, principalmente na 4" Vara da 
Fazenda. 

Temos ações na 1•. 48, s• e s• Varas Criminais. O meu advogado é o Dr. 
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Carlos Gomes. Confesso que já gastei muito dinheiro, tempo, lágrimas e 
esperança em defesa da educação. Por fim, protocolei no Palácio da 
Liberdade um documento, em 15/1/2001, endereçado ao Governador. Até 
hoje não tive resposta. Passarei cópia deste documento à Mesa desta Casa, 
o qual também encaminhei ao Ministro da Educação, identificado até então 
como no exercício. 

Termino, conclamando à intervenção esta Assembléia Legislativa, para que 
essas questões sejam apuradas. Quero cobrar a posição do Secretário da 
Educação e jogar a esperança de que o evento do PMDB, no próximo 
domingo, dê um rumo novo ao nosso Estado. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Temos aqui uma pergunta de um telespectador de 
Governador Valadares para a Dra. Tereza de Lamare: "O município estrutura-
se cumprindo a LOAS, elabora o plano municipal, mas não consegue 
desenvolvê-lo, porque as instâncias estaduais e federais não repassam 
recursos aos municípios e, quando o fazem, é através de programas ou 
convênios fora da realidade local. Existe uma previsão de que instâncias 
cumprirão realmente a LOAS, mudando esse quadro? 

A Sra. Tereza de Lamare Franco Netto -A lei é muito clara quando coloca 
que os recursos do Fundo Estadual de Assistência Social devem ser 
destinados aos municípios que cumpriram o art. 30 da Lei Orgânica de 
Assistência Social, que criaram o Conselho, o Plano e o Fundo de 
Assistência Social. 

O que acontece, muitas vezes, é que muitos dos recursos que o Fundo de 
Assistência Social recebe são de programas federais, segundo um crttério já 
determinado. Então, esses recursos já vêm destinados para um público que 
chamamos "carimbado". Eles não ficam dentro do critério do município. Se 
vem um recurso para um determinado programa, ele vem para um público 
especifico, para uma faixa etária. Não vem o recurso para que o município 
utilize de acordo com sua prioridade. É isso que acontece munas vezes. 

O Sr. Wilson Moreira Andrade - Não é bem uma pergunta. Trata-se de uma 
proposta a respeito da organização das entidades civis, tanto o Abrigo como 
outras instituições. O que se vê é que há muitos recursos, tanto de empresas 
como públicos, para serem aplicados nessas entidades. Mas isso requer boa 
organização dessas entidades. Hoje vejo a necessidade de um programa de 
apoio para que elas se organizem melhor e tenham as informações de como 
obter esses recursos. Às vezes, a diretoria não tem o tempo necessário, nem 
pode estar todos os dias deslocando-se. Como poderia ser dado um 
atendimento melhor às entidades para que elas obtenham esses recursos? 

A Sra. Tereza de Lamare Franco Netto - Temos feito alguns movimentos 
dentro do Conselho, através dos recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador, para que haja capacttação de Conselheiros tanto da sociedade 
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civil quanto de entidades não governamentais. 

Temos tomado também algumas medidas para que haja entidades com 
capacitação atuando nessas áreas. O próprio Conselho de Direitos da 
Criança e do Adolescente tem feito isso. 

Acho muito importante a sua colocação, porque é também preocupação do 
Conselho a estruturação dessas entidades. 

O Sr. Presidente - Algumas perguntas dirigidas a William Nacked. A 
primeira é de Geralda Aparecida Guimarães, da Associação Comunitária do 
Bairro Belvedere, de Pará de Minas: "Como conseguir uma biblioteca para a 
nossa comunidade, muito carente?". De Elisa Maragon, da Força Sindical de 
Minas Gerais: "Existe a possibilidade de conhecer o processo de instalação 
do IBL em São Carlos? Como viabilizar tal experiência?". 

O Sr. William Nacked - Quanto à primeira pergunta, o caminho inicial é 
fazer um contato conosco por telefone, fax ou "e-rnail", para começarmos a 
entender o que essa comunidade faz, quantas pessoas tem e encontrarmos, 
dentro das nossas regras, um tamanho de trabalho em comum. Isso é rápido. 
Portanto, a primeira providência é fazer um contato conosco, e já digo que 
será muito bem-vinda. 

Com relação à segunda pergunta, esse "muito carente" - quero até lembrar 
- é o nosso foco. Para os senhores terem uma idéia, o primeiro plano de 
mapa para atingir São Paulo foi encontrar as cinco mais criticas regiões de 
criminalidade, como Jardim Ângela e Capão Redondo. É a esses lugares que 
estamos levando bibliotecas. Vamos a todos os lugares, mas, por ordem de 
preferência, é o muito carente mesmo tf.w n eis precisa, e precisamos 
discutir como atingi-lo. 

Em relação à segunda pergunta da Elisa, existe, é claro, possibilidade de 
conhecer o processo. O contato conosco obrigará tanto a um conhecimento 
nosso sobre quem nos está solicitando quanto a abrir todo o processo para 
discutir as regras da história. 

Se não falei antes, vou falar agora; se já falei, vou repetir, para que fique 
claro para as pessoas: será feita biblioteca gerida pelo IBL o ano inteiro. Não 
é uma inauguração. Terá a bandeira IBL, que, muitas vezes, pode conviver 
com a bandeira local, por "marketing', pela instituição ou pela associação. 

Para ficar mais fácil, defendemos a tese como órgão privado. É como se 
fôssemos uma empresa que tem muitos funcionários e que precisa fazer um 
restaurante: em vez de procurar uma nutricionista, um congelador e construir 
um restaurante, vai ser malfalado, é melhor terceirizar. É assim que 
pensamos a biblioteca. Sua única característica é que não cobra do seu 
leitor, do seu visitante. 

Então, sobre a pergunta da D. Elisa: existe a possibilidade de nos 
conhecer, sim, mas, primeiro, queremos conhecê-la. Pode ligar para 
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sabermos se vale o tempo recíproco perdido. A partir daí, entramos na 
segunda fase, que pode ter visitação em São Paulo. Mas terá de acontecer 
tudo o que precisa para fazer a história dar certo. 

O Sr. Presidente - Vamos aproveitar que está com a fala para lhe 
passarmos outras perguntas. É da Liliane, da FADA, Associação de 
Assistência ao Deficiente Físico: "Gostaria de saber se o IBL tem, em seu 
projeto de bibliotecas, livros em braile para o portador de deficiência visual?". 

Há outra pergunta que não identifica o autor: "Favor esclarecer um pouco 
mais o tripé necessário para a estruturação do projeto". 

O Sr. William Nacked - Primeiro, sobre o braile: não temos livros em 
estoque. Compramos os livros á medida que vamos a algum lugar instalar a 
biblioteca. E não vamos a lugar algum que o outro, o recebedor do projeto, 
não queira. E não tivemos ainda nenhum chamamento para uma situação 
como essa. 

Gostaria até de sermos procurados para pensarmos sobre como fazer, 
porque, se fiZermos uma vez, poderemos fazer com outras dez entidades que 
tenham trabalhos com deficientes. Mas é preciso que a demanda seja de lá 
para cá. No caso, não fomos ainda procurados. 

Uma vez, o pessoal do SESI do Rio de Janeiro procurou-nos, dizendo que 
tinham um trabalho para cegos, mas ficou só nisso. Gostaríamos até de 
saber como poderíamos fazer esse tipo de trabalho juntos. 

A outra pergunta diz respeito ao tripé. Um projeto não existirá sem três 
coisas, ou seja, o Estado, a iniciativa privada e a sociedade civil. Por 
exemplo, o Projeto Ler e Saber não poderia ter começado a existir sem um 
amplo apoio do Ministério da Cultura, com o objetivo de entender a situação 
das bibliotecas públicas, escolares e do acervo. É a participação do Estado. 
O projeto não poderá ir para uma cidade cuja estrutura municipal não o 
entenda como interessante, evitando, assim, que ela passe a fazer 
cobranças. Estamos tentando ao máximo evitar pedir dinheiro ao Estado, 
porque a iniciativa privada está tentando complementar uma certa falta de 
recursos do Estado, que deve participar na facilitação, na regulamentação, na 
agilização, caso seja necessário que aquilo se transforme em uma ONG no 
local. A sociedade civil atua como uma organização. O primeiro passo ê ter o 
público-alvo nas mãos e o "know how" de como iremos trabalhar as oficinas 
de leitura e atender às famílias. 

Usamos a expressão tripé, porque no mundo não existe ninguém fazendo 
algo sozinho. Ou o projeto é inviabilizado pelo lado técnico ou pelo lado 
financeiro . 

A Sra. Reidiná de Almeida Pacheco - Boa-tarde. Não gosto de fazê-lo 
perder 2 minutos comigo, mas venho de Aiuruoca, no Sul de Minas. Estamos 
perdidos lá num cantinho. Criei na cidade uma ONG para atender mães 
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solteiras e mães sociais para crianças orfãs. Mas naquela cidade não 
existe nem jornaleiro. Um dos nossos objetivos, como ONG, é colocar uma 
biblioteca móvel para as pessoas que moram na roça e só vão à cidade no 
dia 15 de cada més, data do pagamento do leite. A situação é de extrema 
necessidade, porque desejamos levar a leitura às crianças da roça, que estão 
abandonadas. Na cidade seria outra história. 

Vim a saber hoje que na minha cidade, após esse tempo todo em que 
foram instalados os Conselhos, não tem o Conselho. Estamos funcionando 
há três anos. Ontem acolhi uma mãe violentada, com três crianças. Estou 
dependendo da formação do Conselho para registrar a minha entidade. Não 
possui Conselho Tutelar, não possui o Programa de Saúde da Família. 
Estamos abandonados Já num cantinho, a 45 minutos de Caxambu. 

O Sr. William Nacked - Em primeiro lugar, é um prazer conhecê-la. Em 
segundo lugar, peço-lhe um favor. Deixarei o meu cartão, a fim de que me 
ligue a partir de segunda-feira, para que possamos discutir como atendê-la. 

Lembro que uma coisa é a proposta técnica, gerencial e sistêmica do 
Projeto Ler e Saber. Está dentro do estatuto do IBL -o Projeto Ler e Saber é 
do IBL- estimular e agilizar a aceitação da leitura, mesmo que não possamos 
instalar uma biblioteca tendo em vista o conceito de tamanho. 

Por isso. temos um acordo fechado com o MINC, com o MEC, com a 
comunidade solidária, que são braços. Como acredito que a demanda será 
maior do que aquela a que poderemos atender, estamos agregando outras 
forças que têm especialidades que não a nossa, por exemplo, analfabeto 
total, cidades muito pequenas. Para isso já conseguimos montar doações de 
bibliotecas para situações de calamidade que não dão para instalar a rede. 
Obviamente, como sou orgulhoso, primeiro quero ouvi-la para saber se 
realmente podemos por um Ler é Saber. Se não puder, terá uma biblioteca, 
não sei qual será o tamanho. O País tem condições de atender, o que falta é 
as pessoas se organizarem pam - hlinistrar o pedido e devolver a solução. 
Sem isso, fica extremamente cara a distância entre o pedido e o atendimento. 
Para o assunto que nos compete, existe um programa do Ministério da 
Cultura que poucos conhecem: é a instalação de uma biblioteca em cada 
município para atender apenas aos que não têm biblioteca. Já foram 
instaladas 800. As vezes, as pessoas pedem, mas não cumprem as regras. 
Procure-me na segunda-feira, e vamos ver o tamanho. 

O Sr. Jaci José de Resende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Tereza de 
Lamare, que está sempre conosco na Juta para resolver os problemas das 
crianças, solicitaria, em nome do Município de lbirité, apoio, fórmulas para 
fazer pequenas ou grandes reformas nos Curumins ou ClAMEs desse 
município. Neste momento, temos três Curumins sob o comando do Estado e 
quatro sob o comando da Prefeitura. O Prefeito alega, com justa razão, uma 
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série de dificuldades para reforma dos Curumins do município, que estão 
quebrados. No passado esses Curumins funcionavam, mas agora estão sem 
condições. Sinto dificuldade em acolher as pessoas da sociedade para 
prestar a assistência devida. Agora temos o Fórum de Alternativas para o 
Desenvolvimento Social, mas é necessário que essas autoridades estejam 
em condições de aceitar esse povo, porque, não só em nosso Curumim, 
como também nos outros, há tal debilidade. Solicito da minha grande amiga 
Tereza de Lamare que faça algumas observações sobre o meu pedido. É 
importante a reforma dos Curumins para que tenhamos condições de atender 
à comunidade. 

A Prefeitura de lapu. 'Você falou muito de entidade não governamental que 
seria beneficiada pelo projeto biblioteca pública. A caixa escolar ou mesmo a 
Prefeitura poderão encaminhar projetos para a biblioteca pública? lapu não 
tem biblioteca pública." Também gostaria de alguma parceira com a Igreja 
Quadrangular, no Bairro Planalto 11, em lpatinga. Essa é de Wallace de 
Oliveira. "A Fundação Nacional para o Desenvolvimento, Educação, Pesquisa 
e Segurança no Trãnsito - FUNDET - gostaria de possuir biblioteca temática 
em trãnsito. É possível o Instituto Brasil Leitor estar viabilizando-a? Como?" 

O Sr. William Nacked - Boa pergunta essa sobre a cidade e a relação com 
o poder público. Há várias cidades para as quais estamos indo em que a 
porta de entrada foi o Secretário de Educação, o Secretário de Cultura. Citei 
Minas Gerais. Não viemos para aqui ainda porque não nos foi pedido, porque 
Minas não quis. Mas Divinópolis pediu. Estamos indo para Divinópolis para 
iniciar o processo de discussão nas secretarias dos municípios. Essa é a 
porta de entrada. Depois, a coisa só anda se a secretaria do município ... 
Quem fez a pergunta que entenda isso. Nada impede que se faça parceria; 
pelo contrário, é muito bem-vinda. O que precisará entender, depois, é que o 
projeto não será dela, ou seja, o poder público participará, vai colocar coisas 
em cima, energias. tudo isso, mas o projeto será do IBL. Ou seja, não 
montamos Biblioteca Ler e Saber para terceiros. Mas é muito bem-vinda essa 
cidade fez a pergunta, lapu. Espero que nos ligue, para começar. 

Sobre a igreja, isso foi muito bem lembrado, pois não falei sobre isso. 
Somos uma entidade privada sem vinculo religioso, nem político. O que quer 
dizer isso? Quer dizer que não podemos, que não queremos e que é da 
nossa certeza que a Biblioteca Ler e Saber tem de ser apartidária, arreligiosa, 
o "a" que quiserem. Isso não quer dizer que não façamos bibliotecas com 
entidades, pelo contrário, ela é uma ONG. Vamos discutir muito no 
nascedouro. Por isso, há a discussão prévia. Alguém perguntou o que é 
preciso para obter uma ajuda. Primeiro, vamos conhecer a entidade. Se a 
entidade religiosa que aqui foi referida concorda com a idéia de ter uma 
biblioteca em que ela pode sugerir, energizar, mas não vai interferir na 
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composição do acervo, vamos fazê-la junto. Se ela falar que quer montar 
uma Biblioteca Ler e Saber e que só ela diz quais os livros e qual a literatura 
haverá lá, não é conosco. Isso vale também para as organizações sindicais e 
políticas. Ou seja, queremos parcerias com todos, porque, de alguma forma, 
todos somos religiosos ou políticos. A Ler e Saber é uma biblioteca isenta de 
exclusividade na informação e na cultura. 

Há mais uma pergunta, sobre a biblioteca de trãnsito. Isso é totalmente 
novo para mim. Nunca tinha pensado nisso. Podemos começar a pensar. O 
que precisamos discutir para se fazer alguma coisa nova é que ela seja fixa. 
Não estamos atuando nas bibliotecas móveis, por enquanto. Isso pode 
ocorrer no dia em que não houver mais espaço como há. Defendemos que, 
para as faixas e classes excluídas, o mais fácil para transformá-las em leitor 
é disponibilizar o livro em vários horários, no lugar em que elas estão. Não 
seria o móvel. Achamos que ele é um estimulo à leitura, mas vamos atuar só 
no fixo. Queria pedir desculpas, mas vou ter que ir embora. Agradeço muito 
por ter sido ouvido e gostaria muito de ser procurado. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Pergunta da Glória da Conceição Bruno Pinto, do 
Conselho Comunitário Padre Luiz, para a Tereza de Lamare. "Queria saber 
se um pedido de recurso para uma associação irá diretamente para o seu 
Presidente ou para a Prefeitura". Junto com a pergunta daquela senhora de 
Aiuruoca, que diz que não existe conselho, que todas as coisas lá estão 
bagunçadas, gostaria que complementasse a orientação a respeito da 
formação de conselhos, da posição dos conselhos, da irregularidade na 
implantação ou na gestão. 

A Dra. Tereza responderá junto com a pergunta da Glória, do Conselho 
Comunitário Padre Luis, se o recurso vai para a associação ou para a 
Prefeitura. 

A Sra. Tereza de Lamare Franco Netto - O Conselho não tem a 
prerrogativa de definir os recursos diretamente. É através do órgão gestor, a 
Secretaria Municipal. A entidade precisa participar do Conselho Municipal e 
estar dentro das prioridades definidas pela Prefeitura. 

O Conselho se reúne uma vez por mês, e é importante que as entidades 
participem dessas reuniões, porque ali são aprovadas as grandes diretrizes, 
o orçamento do município na área de assistência social. Se a entidade está 
em sintonia com o Conselho, contribuirá como entidade não governamental 
que já faz um trabalho para o público e que é de interesse na área da 
assistência social. 

Poderá inscrever a sua entidade no Conselho Estadual de Assistência 
Social pelo fato de seu município não ter conselho municipal. Neste ano, 
vamos realizar a conferência estadual e estamos incentivando os Prefeitos a 
criarem o conselho junto com a Secretaria do Trabalho. 
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O Sr. Presidente - Perguntas dirigidas ao Sr. Francisco: da Prefeitura 

de ltaipé: "As cidades agropecuárias têm dificuldades em arrumar parceiros, 
e as grandes empresas só querem investir nas cidades de massa. Minha 
cidade tem 1 O. 700 habitantes. Não seria viável ao Govemo criar programas 
diferenciados?". 

Da Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência: "Existe algum 
projeto de assistência social voltado para pessoas portadoras de deficiência? 
Nessa área, a Telemig Celular está aberta a receber propostas e desenvolver 
parcerias com ONGs? Como agendar contatos com o senhor ou com alguém 
dessa instituição?". 

O Sr. Francisco de Assis Oliveira Azevedo - Em relação aos pequenos 
municipios, esse é um fato complicador, porque a empresa, qualquer que 
seja, tende a investir recursos da área social em seu entomo, ou seja, no 
município onde atua. Nos municípios onde não há empresa, há certa 
dificuldade. A Telemig Celular, no que diz respeito a crianças e adolecentes, 
está investindo num programa que pretende atender a todos os municípios 
do Estado, que é o Pró-Conselho. Se o Governo criasse alguns incentivos, 
facilitaria o direcionamento dos recursos da empresa. 

Em relação á segunda pergunta, a Telemig Celular já está trabalhando a 
questão do portador de deficiência. Não só para ter programa de ação social 
voltado para deficientes, mas para encontrar formas de geração de trabalho, 
dentro da própria empresa, para o portador de deficiência. Já estamos com 
alguns programas nesse sentido. 

O Sr. Presidente - Temos duas perguntas dirigidas ao Sr. Domingos 
Gomes de Azevedo. Uma, da Creche Lar Santa Terezinha: "Favor explicar 
sobre IR de patrocinadores: 6% pessoa física, 1% pessoa jurídica. Temos 
dúvidas.". Outra, de Myriam Sant'ana, da Secretaria Municipal de Promoção 
Social de Varginha: "A ACES pode disponibilizar material com orientações 
mais detalhadas, para que possamos implantar o projeto ou criar uma 
instituição semelhante em nosso município?" 

O Sr. Domingos Gomes de Azevedo - Com relação ao IR, qualquer 
empresa pode deduzir 1% do imposto devido para o Fundo da Infância e 
Adolescência. Ela gerencia os recursos e define que projetos serão apoiados 
através do Conselho da Criança e do Adolescente do município, pessoa 
física: 6%. Equivale dizer que, se a pessoa vai pagar R$10.000,00 de IR, 
pode deduzir R$600,00 para o Fundo. O processo é extremamente simples. 
Primeiro tem de existir o conselho no município, segundo, é preciso que a 
pessoa saiba o número da conta. É só o conselho informar por telefone e 
depositar o recurso; depois, vai ao próprio conselho e pega a declaração para 
o IR. É dedução direta. A empresa que vai pagar, por exemplo, R$10.000,00 
de IR deduz 1% e vai pagar menos. 
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A Sra. Simone Soares Campos - O senhor disse que a pessoa física 

pode definir que entidade vai beneficiar. Como isso se processa no Conselho 
Municipal? 

O Sr. Domingos Gomes de Azevedo - Não falei que o recurso que você 
deduz pode ser destinado àquela entidade. Isso tem de ser definido pelo 
próprio Conselho. Não sou espeéialista nessa área, o Eugênio é. 

O Sr. Presidente - O Sr. Eugênio Celso, Auditor Fiscal da Receita Federal, 
esteve conosco no principio dos nossos trabalhos, mas já foi embora. Ele 
disse que é só ligar para o telefone da Receita Federal aqui, em Belo 
Horizonte, e dar todas as informações necessárias. Se preciso, ele vai até o 
município e discute com a entidade essa alocação dentro do IR, tanto de 
pessoa física quanto de pessoa juridica. 

O Sr. Domingos Gomes de Azevedo - Com relação à pergunta da Myriam 
Sant'ana, já existe na Internet modelos de estatutos de criação de institutos 
ou fundações ou associações, é só fazer as adaptações locais. Há uma 
diferença entre associações e instituto e fundações. 

E a ação comunitária, na medida do possível, está solicitando informações. 
Posso dar à pessoa uma revista que tem o nosso endereço. Se precisar de 
mais informações, estamos à disposição. 

O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra ao Prof. Rosendo 
Magela Reis, Coordenador dos Projetos Especiais da Presidência da 
Assembléia, um dos grandes coordenadores deste fórum. Quero de público 
parabenizá-lo e agradecê-lo pela participação. 

O Prof. Rosendo Magela Reis - Quero agradecer ao nosso Presidente, 
Deputado Eduardo Brandão. Este é o primeiro trabalho de uma série, e foi 
muito intenso. Gostaria de registrar o meu agradecimento, da Presidência e 
da Casa, à equipe da Assembléia Legislativa que não conhecíamos e hoje 
admiramos. Apanharam essa idéia e transformaram-na em um grande 
evento. Sem esses funcionários nada disso seria possível. Gostaria de 
nomear alguns deles. Por exemplo, Dr. João Franco, Ramiro, Miriam, Jésus, 
Lúcio, Eliana Campolina, Alessandra, Alexandre, Mõnica, Júlia, o pessoal da 
1V Assembleia, a equipe de Relações Públicas, que recebeu um mundo de 
inscrições. Para se ter uma idéia, estávamos organizados para receber 500 
inscrições, mas chegou-se a mais de 1.300. Agradecemos ainda ao pessoal 
do gabinete do Deputado Antõnio Júlio, que, desde o primeiro momento, 
empenhou-se na realização do fórum: Andréia, Cláudia, Geraldo, Isabel, 
lsabella, Paulo César, Antoninho, Luiz, José Primo, Alexandre, Sandra, 
Olivia, Vênia, Cristina, Claudiana e o pessoal da equipe, que também 
trabalhou: Júlia, Norma, Ivan, Ana Cecilio. 

Nada disso seria possível se não houvesse a condução firme do nosso 
Deputado Eduardo Brandão, que comandou não só o debate de ontem com 
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grande brilhantismo como também o de hoje. Fomos informados que 
ontem teve um pico de audiência para a TV Assembléia. Hoje tivemos esse 
mundaréu de gente, graças a Deus. Fico feliz pelo fato de que as 
informações sejam transmttidas para as comunidades, que, se Deus quiser, 
vão gerar muitos frutos. Em nome do Deputado Antõnio Júlio, nosso 
Presidente, e do nosso Deputado Eduardo Brandão, agradeço a cada um de 
vocês. Muito obrigado. 

O Sr. Antõnio de Sousa - Sou Antõnio de Sousa, Vice-Presidente do 
Conselho Estadual de Assistência Social. Quero registrar uma preocupação. 
Hoje foi publicado, no "Minas Gerais", o projeto contendo a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Governo do Estado. No Conselho, fiZemos uma resolução 
que foi construída, por unanimidade, para recomendar que se dispusesse de 
recursos da ordem de 5% da receita orçamentária do Estado destinados á 
Secretaria de Assistência Social e ao respectivo fundo de assistência social, 
o fundo estadual. No entanto, infelizmente, no projeto de lei que foi enviado 
pelo Governo á Assembléia Legislativa, não consta o nome "assistência 
social" em nenhuma das quatro páginas do projeto. É evidente que vamos 
tentar emendar o projeto, fazendo uma interlocução com os Deputados. 

Acho que temos de fazer uma reunião urgente da Mesa Diretora do 
Conselho Estadual, Tereza, para que vejamos qual será nossa forma de 
inserção, para buscarmos obter recursos na LDO, o que nos é permitido -
nossa base jurídica, legal, é o art. 55 das Disposições Transitórias da 
Constituição Federal, que prevê a fixação de recursos mínimos para a política 
pública social -, de forma que possamos garantir a efetivação de programas e 
projetos da política pública social. Nossa intervenção é apenas nesse 
sentido, mas se a Tereza quiser comentar um pouco mais ... 

Gostaríamos que o empresariado colaborasse com os que, na sociedade 
civil, estão inseridos nos conselhos. Da mesma forma que vocês cobram -
com o que concordamos - que os projetos tenham começo, meio e fim, que 
também os planos de assistência social sejam calcados em metas, 
resultados e indicadores. Isso é fundamental para a melhoria e a construção 
da política pública. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a intervenção do Vice-Presidente do 
Conselho e gostaríamos de dizer-lhe que, durante a reunião, fomos 
informados pela Presidente do Conselho dessa entrada na LDO, que foi 
protocolada na Casa, do que já temos conhecimento. Sou Presidente da 
Comissão de Administração Pública da Assembléia e já assumi o 
compromisso de emendar o projeto, alocando recursos para a área social. 
Tenho certeza de que foi uma falha do Governo Itamar, mas é um absurdo 
que isso tenha passado desapercebido dos técnicos do Governo. Nossa 
função é justamente esta: fiscalizar e atender a solicitações, ainda mais 
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sendo um pedido do Conselho Estadual de Assistência Social, cujo 
trabalho bem conhecemos. Pessoalmente, achamos que todos os recursos 
devem ser alocados no Conselho, para serem distribuídos aos projetos 
apresentados pelas entidades. 

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

ilustres expositores, às demais autoridades e participantes, bem como ::Jo 
público em geral, pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da 
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião de 
debates de segunda-feira, dia 21, às 20 horas. Encerra-se a reunião. 

ATA DA 102 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de abril de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo 
Brandão, Hely TarqOínio, Sebastião Navarro Vieira, Cristiano Canêdo, lrani 
Barbosa e Sávio Souza Cruz (substituindo este ao Deputado Sargento 
Rodrigues, por indicação da Liderança do PSB), membros da Comissão de 
Administração Pública; Mauro Lobo, Anderson Adauto, Dilzon Melo, Luiz 
Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Brandão, 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 reunião se destina a 
apreciar o Projeto de Lei n° 1.419/2001, do Governador do Estado, que 
dispõe sobre a reorganização de Secretarias de Estado e dá outras 
providências. Foram designados como relatores da matéria os Deputados 
Eduardo Brandão, no âmbito da Comissão de Administração Pública, e 
Rêmolo Aloise, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Com a palavra, o Deputado Eduardo Brandão emite parecer 
em que conclui pela aprovação da proposição com as Emendas n°s 1 a 6, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 7 a 13, que 
apresenta. Na fase de discussão, usam a palavra, cada um por sua vez, os 
Deputados Anderson Adauto, Sávio Souza Cruz e Cristiano Canêdo, sendo 
que os dois últimos apresentam propostas de emenda ao parecer. O 
Deputado Sebastião Navarro Vieira solicita o destaque da Emenda n° 13. 
Colocado em votação, salvo destaque e propostas de emenda, é aprovado o 
parecer, com votos contrários dos Deputados lrani Barbosa e Hely TarqOínio. 
Em seguida, é colocada em votação e rejeitada a Emenda n° 13, contida no 
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parecer. Os Deputados Cristiano Canêdo e Sávio Souza Cruz retiram as 
propostas de emenda apresentadas. O Deputado Eduardo Brandão, 
concordando com a modificação de seu parecer, é designado pela 
Presidência para elaborar a nova redação, que é submetida á apreciação dos 
membros e aprovada. Registra-se declaração de voto do Deputado lrani 
Barbosa. Após, usa a palavra o Deputado Rêmolo Aloise, relator da 
proposição na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o qual 
solicita á Presidência que o projeto em tela seja convertido em diligência á 
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral, pedido esse que é 
deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - Luiz Fernando Faria - Cristiano 

Canêdo - lvair Nogueira - Sargento Rodrigues - Rêmolo Aloise. 
ATA DA 59• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia oito de maio de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes, Bené 
Guedes, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o · 
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa 
a 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 apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir os Srs. Luiz 
Gonzaga Leal, Diretor Superintendente da Telemig Celular, e a Sra. Lúcia 
Helena Ciccarini Nunes, Assessora Especial da Secretaria de Estado da 
Fazenda, os quais irão discutir o Programa de Fortalecimento dos Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas 
Gerais - Pró-Conselho. Após, o Presidente procede á leitura da 
correspondência enviada pelo Sr. Valter Carneiro de Lima, Presidente da 
Câmara Municipal de Patos de Minas, publicada no "Diário do Legislativo" do 
dia 1214/2001. A seguir, distribui as seguintes matérias: Projetos de Lei n•s 
994/2000 e 1.391/2001 ao Deputado Adelino de Carvalho; 1.474/2001 ao 
Deputado Bené Guedes; 1.440/2001 ao Deputado João Leite; 1.403/2001 ao 
Deputado Luiz Menezes. Tendo em vista a ausência do Deputado João Leite, 
o Presidente redistribui o Projeto de Lei n• 1.394/2001 ao Deputado Bené 
Guedes. Passa-se á 1• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenário. Com a 
palavra, o Deputado Bené Guedes emite parecer, em turno único, sobre o 
Projeto de Lei n• 1.394/2001, mediante o qual conclui pela aprovação da 
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matéria com as Emendas n•s 1 e 2. Submetido a discussão e a votação, 
é aprovado o parecer. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da 
Comissão. O Presidente registra a presença do Deputado João Leite e 
submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos de Lei n•s 1.353, 
1.435, 1.438 e 1.413/2001, este último com a Emenda n• 1 (relator: Deputado 
Luiz Menezes); 1.424, 1.436 e 1.451/2001, o segundo com a Emenda n• 1 
(relator: Deputado Bené Guedes); 1.426 e 1.457/2001 (relator: Deputado 
João Leite); 1.443/2001 com a Emenda n• 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva), os quais são aprovados. Ato continuo, submete a votação o 
Requerimento n• 2.133/2001, que é aprovado. Passa-se à 3• Fase da Ordem 
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. Com a 
palavra, o Deputado Bené Guedes apresenta requerimento, em que pede 
seja realizada audiência pública desta Comissão para discutir o Projeto de 
Lei n• 1.297/2000, que dispõe sobre a implantação e os valores do piso 
salarial de que trata o art. 7°, V, da Constituição da República. Em seguida, 
procede à leitura de requerimento do Deputado Ivo José, em que solicita seja 
realizada audiência pública na cidade de Timóteo para discutir as 
conseqOências das modificações na linha de produção da principal empresa 
do município, a ACESITA S.A. Submetidos a votação, são aprovados os 
requerimentos. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a Presidência ao 
Deputado Bené Guedes e apresenta requerimento, em que pede sejam 
formulados votos de congratulações com a Prefeitura Municipal de Juiz de 
Fora e com a Cooperativa dos Portadores de Deficiência daquele município, 
pela celebração de convênio que permitirà a inclusão de 68 portadores de 
deficiência no mercado de trabalho. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. Neste momento, comparece no recinto o Deputado Doutor 
Viana. Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva convida 
os Srs. Luiz Gonzaga Leal, Diretor Superintendente da Telemig Celular, e 
Lúcia Helena Ciccarini Nunes, Assessora Especial da Secretaria de Estado 
da Fazenda, a tomar assento à mesa, e, em seguida, tece as considerações 
iniciais relativas ao objetivo desta reunião. Após a exposição dos convidados, 
passa-se à fase de debates, conforme consta das notas taquigràficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinària, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 2001. 
Dalmo Ribeiro da Silva, Presidente - Luiz Menezes - Ailton Vilela. 

ATA DA 59" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
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Às dez horas do dia nove de maio de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Hely Tarqílínío, 
Sebastião Navarro Vieira, Cabo Morais, Cristiano Canêdo e Sargento 
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os 
Deputados Rogério Correia e Chico Rafael. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A reunião tem por 
finalidade apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência acusa o 
recebimento de correspondência da Sra. Dalva Maria de Oliveira (publicada 
no "Diário do Legislativo" de 5/4/2001 ), e também informa aos membros da 
Comissão o recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores 
a quem são distribuídos: Projetos de Lei n• 1.419/2001 (o Presidente avoca a 
si a relataria); 1.420/2001, (Deputado Sargento Rodrigues) e 1.421 e 
1.431/2001 (Deputado Cristiano Canêdo); todos no 1° turno. Passa-se à 1• 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, 
o Deputado Cabo Morais, relator do Projeto de Lei Complementar n• 33/2000, 
no 1 o turno, emite seu parecer pela aprovação da proposição na forma 
proposta. Colocado em discussão e votação, é o parcer aprovado. Registra-
se abstenção de voto do Deputado Sebastião Navarro Vieira. O Deputado 
Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei n° 489/99, no 1 o tu mo, emite 
seu parecer sobre a matéria, o qual conclui pela rejeição do projeto. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
Deputado Cabo Morais apresenta seu parecer sobre o Projeto de Lei no 
1.139/2000, no 1° turno, o qual conclui pela aprovação da proposição na 
forma do Substttutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as 
Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Administração Pública. Colocado em 
discussão e votaçao, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado 
Cristiano Canêdo, relator do Projeto de Lei n° 1.431/2001, no 1° turno, emite 
seu parecer, o qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda no 1, 
que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Hely Tarqüínio solicita 
vista do parecer. O Presidente defere o pedido .. Passa-se à 2• Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário da Assembléia. São postos em votação e 
aprovados os Requerimentos n°s 2.120/2001, do Deputado Kemil Kumaira; 
2.126/2001, do Deputado Marcos Régis, 2.141/2001, do Deputado Chico 
Rafael (usam a palavra, para encaminharem a votação deste requerimento, 
os Deputados Chico Rafael, Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues e 
Eduardo Brandão) e 2.142/2001, do Deputado Chico Rafael. Passa-se à 38 
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Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. São apresentados requerimentos: do Deputado Sargento 
Rodrigues (4): solicitando a realização de reunião conjunta da Comissão com 
as Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos, para 
debaterem o Projeto de Lei n• 1.439/2001; solicitando ao Comandante-Geral 
da PMMG e ao Comandante-Geral da CBMMG o envio a esta Casa de 
relação completa dos militares que estiveram ou ainda estejam sob licença 
para tratamento de saúde por período superior a 720, a partir de janeiro de 
1991; solicitando ao Governador do Estado que envie a esta Casa 
mensagem contendo o projeto de lei complementar que trate do Estatuto dos 
Militares Estaduais; solicitando a realização de audiência pública da 
Comissão, para debater a situação funcional dos servidores ocupantes dos 
cargos de Motorista da polícia civil, Radioperador e Fotógrafo, todos da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública; do Deputado Cristiano Canêdo; 
solicitando a realização de audiência pública da Comissão, para debater o 
Projeto de lei n• 1.372/2001; Postos em votação, são esses requerimentos 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001. 
Hely TarqOínio, Presidente - Cristiano Canêdo - Sebastião Navarro Vieira -

Sargento Rodrigues. 
ATA DA 688 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, 
João Paulo, Anderson Adauto, Bené Guedes e Aílton Vilela, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e ê subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião se destina à 
realização de audiência pública com a participação de representantes de 
entidades civis, para discutirem o racionamento de energia elétrica causado 
pela redução dos níveis de água das barragens hidrelétricas e as possíveis 
conseqüências dessa medida para os consumidores. A Presidente passa a 
direção dos trabalhos ao Deputado João Paulo e, logo após, apresenta 
requerimento em que solicita sejam ouvidos na reunião os Srs. Carlos 
Calazans, Coordenador do Fórum Nacional de luta, e Délio Malheiros de 
Jesus, advogado. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A 
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Deputada Maria José Haueisen reassume a Presidência, verifica a 
presença dos convidados e esclarece que serão ouvidos, também na reunião 
os Srs. Marcos Aurélio Madureira da Silva, Elmar de Oliveira Santana e José 
Luiz França, Superintendentes da CEMIG, representantes do Presidente da 
Companhia; Sandra Medeiros, Diretora Administrativa do Movimento das 
Donas de Casa e Consumidores do Estado de Minas Gerais - MDC -, 
representando a Vereadora Lúcia Pacífico Homem; Andréia Diniz Resende, 
advogada, representando o Presidente da Associação Brasileira de 
Consumidores - ABC -; Alexandre Heringer Lisboa, Diretor do SENGE-MG; 
Marcelo Correia, Presidente do SINDIELETRO. Ato contínuo, a Presidente 
explica o objetivo da reunião e, em seguida, passa a palavra aos Srs. Marcos 
Aurélio Madureira da Silva e Délio Malheiros de Jesus, que fazem as suas 
explanações e respondem às perguntas formuladas pelos Deputados João 
Paulo e Anderson Adauto. Neste ínterim, o Deputado Anderson Adauto 
apresenta requerimento em que solicita sejam acolhidas as propostas do Sr. 
Délio Malheiros, com vistas a que sejam tomadas as medidas judiciais 
cabíveis de sustar eventuais atos oriundos do Governo Federal, no que tange 
à instituição de compulsório, sobretarifa, multa ou semelhante, em face do 
racionamento de energia, bem como seja orientado o consumidor que 
desejar reivindicar seus direitos em caso de eventual prejuízo causado pela 
suspensão dos serviços de energia elétrica. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. A Presidência suspende os trabalhos às 11 h 1 Omin e 
os reabre às 11 h55min, verificando a presença do Deputado João Paulo e 
dos convidados supracitados. A Presidência concede a palavra ao Sr. Marcos 
Aurélio Madureira da Silva, que continua a explicação do assunto em tela. 
Abrem-se os debates entre os parlamentares e convidados presentes, 
conforme consta nas notas taquigràficas. Tendo em vista a complexidade da 
matéria e por consenso dos convidados e dos Deputados presentes, a 
Presidência decide dar prosseguimento ao debate no dia 24/5/2001, às 10 
horas, na Sala das Comissões. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Bené Guedes. 

ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DR. WILLER HUDSON PÓS 
PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DO INSllTUTO DE GESTÃO DAS 

ÁGUAS-IGAM 
Às quinze horas e trinta minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil Pereira 
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e Antônio Carlos Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente 'ad hoc", Deputado Fábio Avelar, declara 
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira 
reunião da Comissão, que se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. O Presidente determina a distribuição das 
cédulas de votação e convida o Deputado Gil Pereira a atuar como 
escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado Fábio 
Avelar para Presidente e do Deputado Gil Pereira para Vice-Presidente, 
ambos com três votos. O Presidente 'ad hoc" proclama o resultado da eleição 
e passa a Presidência ao Vice-Presidente eleito, que o declara empossado 
como Presidente. O Deputado Fábio A velar assume a direção dos trabalhos, 
agradece a confiança nele depositada e declara empossado como Vice-
Presidente o Deputado Gil Pereira. Logo após, a Presidência designa o 
Deputado Gil Pereira como relator da matéria. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Fábio A velar, Presidente- Dinis Pinheiro -Gil Pereira. 

ATA DA 10" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezessete de maio de dois mil e 
um, comparecem no auditório do SESC de Teófilo Otôni a Deputada Maria 
José Haueisen, membro da supracitada Comissão. A Presidenta, Deputada 
Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e informa que a reunião se 
destina à realização de audiência pública para discutir o tema "Educação 
para o Consumo", com representantes da sociedade civil. A seguir, convida a 
tomar assento á mesa os Srs. Wesley Wadim Passos Ferreira de Souza, 
Promotor de Justiça da Comarca de Teófilo Otôni; Maria Regina da Silva 
Lopes, Superintendente Regional de Ensino - SRE-MG -; Hênio Andrade 
Nogueira, Advogado do Procon-Assembléia. Ato contínuo, a Presidenta tece 
as considerações iniciais sobre o objetivo da reunião e, logo após, concede a 
palavra a cada um dos convidados, os quais fazem sua exposição e 
respondem às perguntas formuladas pelos ouvintes, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos demais participantes, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Bené Guedes. 

ATA DA 38• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de maio de dois mil e 
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um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Amilcar Martins, 
Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo os dois últimos aos 
Deputados Paulo Pettersen e Djalma Diniz, respectivamente, por indicação 
das Lideranças do PMDB e PSD), membros da supracitada Comissão. Na 
ausência do Presidente, o Deputado Amilcar Martins assume a direção dos 
trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a reunião. Em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, ê 
dispensada a leitura da ata da reunião anterior, a qual ê dada por aprovada e 
ê subscrita pelos membros da Comissão presentes. Prosseguindo, o 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e distribui ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva o Projeto de Resolução 
n° 1.410/2001 e os Projetos de Lei n°S 1.325/2000 e 1.447/2001; ao 
Deputado Doutor Viana, os Projetos de Lei n°s 1.042 e 1.316/2000. 
Encerrada a 1• Parte dos trabalhos, passa-se à 1• Fase da Ordem do dia, 
com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n° 1.410/2001 (relator: 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se á 2• Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva 
das comissões. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n °S 1.042, 1.316/2000 
(relator: Deputado Doutor Viana) e 1.325/2000 e 1.447/2001 (relator. 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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, 24 de maio de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Amon Vilela- lvair Nogueira. 

ATA DA 11• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Ás quatorze horas e quinze minutos do dia dezoito de maio de dois mil e 
um, comparece na Câmara Municipal de Nanuque a Deputada Maria José 
Haueisen, membro da supracitada Comissão. A Presidente, Deputado Maria 
José Haueisen, declara aberta a reunião e informa que a reunião se destina à 
realização de audiência pública para discutir o tema "Educação para o 
Consumo", com a participação de representantes da sociedade civil. A 
seguir, convida a tomar assento à mesa dos trabalhos os Srs. Mozeilton de 
Souza, Secretário Municipal de Indústria e Comércio, representando o Sr. 
Jorge Luiz Miranda, Prefeito Municipal de Nanuque; Laerte da Cruz, Vice-
Presidente da Câmara Municipal, representando o Sr. Solon Ferreira da 
Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Nanuque; Hênio Andrade 
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Nogueira, Advogado do PROCON-Assembléia; Edemilson Elaido da 
Silva, representante do PROCON Municipal de Nanuque; Jacy de Oliveira; 
Manoel Rosalvo; Ana Gleuza e Larisvaldo Trindade, Vereadores à Cér,..·:·~ 
Municipal de Nanuque; Prof'. Marli Teles, da Comissão Pró-Comitê da f:lac.oa 
de Mutum; Eliene Stanffer, Assistente Jurídica da Câmara Municipal. Ato 
continuo, a Presidente tece suas considerações iniciais sobre o objetivo da 
reunião e, em seguida, concede a palavra a cada um dos convidados, que 
fazem suas explanações e respondem às perguntas fomnuladas pelos 
ouvintes, confomne consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Bené Guedes. 

ATA DA 12" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às treze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de maio de dois 
mil e um, comparece na Fundação Educacional de Almenara a Deputada 
Maria José Haueisen, membro da supracitada Comissão. A Presidente. 
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e infomna que a 
reunião se destina à realização de audiência pública para discutir o tema 
"Educação para o Consumo", com a participação de representantes da 
sociedade civil. A seguir, a Presidente convida a tomar assento à mesa os 
Srs. Arlen de Oliveira Femandes, Promotor de Justiça de Almenara; Hênio 
Andrade Nogueira, advogado do Procon-Assembléia; e Dom Hugo Van 
Steekelenburg, Bispo Diocesano de Almenara. Ato continuo, a Presidente 
tece as considerações iniciais sobre o objetivo da reunião e, em seguida, 
concede a palavra a cada um dos convidados, que fazem as suas 
explanações e respondem às perguntas fomnuladas pelos ouvintes, confomne 
registro das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e dos demais participantes, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
detemnina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Bené Guedes. 
ATA DA 17" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às dezesseis horas do dia vinte e três de maio de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga, e Adelmo 
Cameiro Leão, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, 
o Deputado Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado José Braga, declara aberta a reunião e. em virtude da aprovação 
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de requerimento do Deputado Márcio Kangussu , dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente passa à leitura da 
correspondência. Prosseguindo, o Presidente distribui os Projetos de Lei n°s 
1.337/2000, 1.434 e 1.503/2001 ao Deputado Adelmo Carneiro Leão e o 
Projeto de Lei n° 1.493/2001 ao Deputado Carlos Pimenta. A seguir, o 
Presidente, passa à discussão e à votação de pareceres sujeitos à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Ao chegar o Deputado Marco Régis, 
este assume regimentalmente a Presidência e passa a palavra ao Deputado 
José Braga para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.292/2001, no 1° 
turno. O relator, Deputado José Braga, pede prazo regimental, o qual é 
deferido pela Presidência. O Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 
1.370/2001, no 1° turno, ao Deputado José Braga. O relator, estando em 
cendições de proferir o seu parecer, conclui pela rejeição da matéria. Fazem 
uso da palavra, para discutirem o parecer, os Deputados Adelmo Carneiro 
Leão e Marco Régis. Submetido a votação, é o parecer aprovado. 
Prosseguindo, o Deputado José Braga procede à leitura de seu parecer para 
o 1° turno sobre o Projeto de Lei n° 1.393/2001, do Governador do Estado, 
mediante o qual cenclui pela aprovação da matéria na forma proposta. 
Fazem uso da palavra, para discutirem o parecer, os Deputados Adelmo 
Carneiro Leão e Deputado Marco Régis. Prosseguindo, o Presidente passa à 
discussão e à votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário 
da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é aprovado em turno 
únice, o Projeto de Lei no 716/99 (relator: Deputado José Braga) cem a 
Emenda n° 1. Ato centinuo, a Presidência submete a votação os 
Requerimentos n°s 2.096, 2.105, 2.149 e 2.190/2001, do Deputado Kemil 
Kumaira. Fazem uso da palavra, para encaminharem a votação, os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, José Braga e Marce Régis. Submetidos a 
votação, são rejeitadas as proposições. Submetidos a votação os 
Requerimentos n°s 2.107 (este cem a Emenda de n° 1), 2.125 , 2.144 e 
2.170/2001, são eles aprovados. A seguir, o Presidente submete a discussão 
e votação o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.257/99 na forma 
proposta, o qual é aprovado. Prosseguindo, a Presidência passa à discussão 
e à votação de proposições da Comissão. O Deputado Adelmo Carneiro Leão 
apresenta dois requerimentos. No primeiro solicita audiência pública para 
discutir a adoção da nova tabela de atendimento do SUS, cem os cenvidados 
que menciona. No segundo o Deputado Adelmo Carneiro Leão solicita que se 
cenvidem o Secretário de Estado da Saúde e o Secretário de Estado da 
Fazenda para discutirem cenjuntamente cem a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária o cumprimento censtitucional dos gastos no setor 
de saúde no Estado. O Deputado José Braga apresenta requerimento do 
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita audiência pública para 
discutir o atendimento dos planos de saúde aos seus usuários, com os 
convidados que menciona. O Deputado José Braga apresenta requerimento 
do Deputado Edson Rezende, em que solicita audiência pública para discutir 
o ensino superior na área de saúde, com os convidados que menciona, e 
apresenta, também, requerimento do Deputado Luiz de Menezes em que 
solicita seja realizada audiência pública para comemorar o Dia Internacional 
de Luta pela Saúde da Mulher, com os convidados que menciona. 
Submetidas a votação, são essas proposições aprovadas. 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 encenra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Marco Régis, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Carlos Pimena. 

TRQAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 994/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Antõnio Andrade, o projeto de lei em epígrafe tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Casa do Bom Samaritano, com 
sede no município de Araxá. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou a Emenda n• 1. Cabe, agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, nos tenmos do art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Casa do Bom Samaritano desenvolve um trabalho de assistência social e 

educacional direcionado, preferentemente, para seus filiados. 
Possui como meta, também, a reabilitação e a integração na vida 

comunitária de indivíduos carentes, portadores do vírus HIV, oferecendo 
hospedagem provisória para aqueles que necessitarem, além de prestar 
apoio moral e assistência aos seus familiares. 

Promovendo a cidadania dos segmentos marginalizados, a entidade faz-se 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 994/2000 com 

a Emenda n• 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001. 
Adelino de Carvalho, relator. 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.493/2001 
Comissão de Saúde 

Relatório 
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De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública a Fundação Santo Antônio de Grão Mogol, com 
sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade presta relevantes serviços à comunidade, sendo a sua 

principal meta resguardar a saúde dos cidadãos que a ela recorrem. 
Para atingir tal objetivo, cria e mantém unidade hospitalares, assistindo os 

mais carentes nas àreas médica, odontológica, laboratorial e radiológica. 
Coordena e realiza campanhas preventivas, colaborando com entidades 
públicas e privadas visando a melhorar a saúde da população. 

Por isso, julgamos oportuno lhe seja outorgado o titulo declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.493/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
cartas Pimenta, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.257/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.257/2000, do Deputado Cristiano Canêdo, que 
declara de utilidade pública a Fundação de Saúde Cristo Rei, com sede no 
Município de Matipó, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno . 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que està de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.257/2000 
Declara de utilidade pública a Fundação de Saúde Cristo Rei, com sede no 

Município de Matipó . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Saúde Cristo 

Rei, com sede no Município de Matipó. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

~------------------------------_J 



Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de maio de 2001. 
Djalma Diniz, Presidente - Amilcar Martins, relator - Doutor Viana. 

1324 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.341/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.341/2000, do Governador do Estado, que altera a 
redação do art. 3° da Lei n° 11.721, de 29/12/94, que cria e transforma 
cargos no Quadro de Pessoal da Educação e dá outras providências, foi 
aprovado em tumo único, na forma do Substitutivo n° 1 com a Subemenda n° 
1 a Emenda n° 1, ficando rejeitado o inciso 11 do parágrafo único do art. 3° da 
Lei n°11.721, a que se refere o art. 1° do projeto. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento lntemo. 

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N°1.341/2000 
Altera a redação do art. 3° da Lei n° 11.721, de 29 de dezembro de 1994, 

que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 3° da Lei n° 11.721, de 29 de dezembro de 1994, modificado 

pelas Leis n°s 11.822, de 15 de maio de 19g5, 12.237, de 5 de julho de 1996, 
12.532, de 30 de junho de 1997, e 13.215, de 25 de maio de 19g9, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3° - As atribuições dos cargos de provimento efetivo do Quadro de 
Pessoal da Secretaria de Estado da Educação poderão ser exercidas 
temporariamente, em caso de vacância, por servidor designado para função 
pública correspondente ao cargo vago, até o seu provimento por concurso 
público, que será homologado até 30 de junho de 2002. 

Parágrafo único - Poderá inscrever-se em concurso público para 
provimento do cargo de Ajudante de Serviços Gerais do Quadro de Pessoal 
da Secretaria de Estado da Educação, independentemente do nível de 
escolaridade exigido, o serviçal contratado pelo Estado que, na data de 
publicação desta lei, estiver no efetivo exercício das funções do cargo de 
Ajudante de Serviços Gerais pelo prazo mínimo de três anos.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Aílton Vilela, relator- lvair Nogueira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.419/2001 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.419/2001, do Governador do Estado, que dispõe 
sobre a reorganização de Secretarias de Estado e dá outras providências, foi 
aprovado em turno único, com as Emendas n•s 4 a 10 e 12 a 16 e com as 
subemendas que receberam o n° 1 ás Emendas n°S 17 e 18, destacados e 
rejeitados o § 1 o do art. 11, os parágrafos únicos dos arts. 20, 29 e 45. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.419/2001 
Dispõe sobre o desmembramento da Secretaria de Estado da Casa Civil e 

Comunicação Social e sobre o Sistema Estadual de Planejamento e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capitulo I 

DisposiçOes Preliminares 
Art 1 • - A Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social fica 

desmembrada em: 
I - Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC -; 
11 - Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM -; 
111 -Secretaria de Estado de Governo e de Assuntos Municipais- SEGOV. 

Capitulo 11 
Da Secretaria de Estado da Casa Civil 

Seção I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 2" - A Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC - tem por finalidade 
prestar assessoramento direto ao Governador do Estado no desempenho de 
suas atribuições, especialmente na supervisão e execução das atividades 
administrativas da governadoria. 

Art. 3° - Compete à Secretaria de Estado da Casa Civil: 
I - executar as atividades de suporte às unidades que compõem a 

govemadoria nos aspectos de recursos humanos, administrativos, materiais, 
orçamentários e financeiros; 

li - manter registro dos atos administrativos assinados pelo Governador do 
Estado e processá-los para publicação; 

111 - coordenar as atividades de recebimento e expedição de 
correspondência, controle e arquivamento de processos e documentos da 
Secretaria; 

IV - executar as atividades relativas ao funcionamento e à manutenção dos 
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palácios e da residência oficial do Governador do Estado; 
V - exercer a supervisão dos órgãos e entidades que a integram; 
VI - exercer atividades correlatas às anteriores. 

Seção 11 
Da Estrutura 
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Art. 4° - A Secretaria de Estado da Casa Civil tem a seguinte estrutura 
orgânica: 

I - Gabinete; 
li -Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
111 - Assessoria T êcnica; 
IV -Assessoria de Atos; 
V- Superintendência de Administração e Finanças: 
a) Diretoria de Contabilidade e Finanças; 
b) Diretoria de Administração; 
VI - Diretoria de Documentação; 
VIl - Superintendência de Administração de Palácios: 
a) Diretoria de Manutenção; 
b) Diretoria de Serviços; 
c) Diretoria Operacional. 
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto. 
Art. 5°- Integram a Secretaria de Estado da Casa Civil: 
I - por subordinação: 
a) o Conselho Estadual da Juventude- CEJ -; 
b) o Conselho Estadual da Mulher- CEM-; 
11 - por vinculação: 
a) a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais- 10 -; 
b) a Loteria do Estado de Minas Gerais- LEMG -; 
c) a Companhia Mineira de Promoções- PROMINAS. 

Seção 111 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 6° - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Casa Civil: 

I -seis cargos de Assessor do Governador, código MG-02, símbolo AG-02; 
11- seis cargos de Assessor 11, código MG-12, símbolo AD-12; 
111- dois cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, sfmbolo 9/A; 
IV- onze cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8/A, 
V- dez cargos de Auxi';"' "· :•,tendência 11, código EX-31, símbolo 4/A; 
VI -três cargos de Au~· <Jr "; Intendência 111, código EX-32, sfmbolo 6/A; 
VIl- um cargo de Governanta, código EX-13, símbolo 8/A; 
VIII- um cargo de Mordomo, código EX-15, símbolo 8/A; 
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IX- quatro cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo 8/A; 
X - trinta cargos de Secretário Microrregional Executivo, código EX-44, 

símbolo 11/A. 
Art. 7• - O cargo de Subsecretário da Secretaria de Estado da Casa Civil 

passa a denominar-se Secretário Adjunto. 
Art. 8° - As classes de cargo de Assessor de Assuntos Internacionais I, 

código MG-48, símbolo Al-01, e de Assessor de Assuntos Internacionais 11, 
código MG-49, símbolo Al-02, passam a denominar-se Assessor de Assuntos 
de Cerimonial e Assessor Adjunto de Assuntos Internacionais, 
respectivamente, mantidas as mesmas remunerações. 

Art. g• - Fica criado, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Casa Civil, um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo 
US-45. 

Art. 1 O - O quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Vice-
Governadoria, da Secretaria Particular do Governador e da Assessoria de 
Assuntos Internacionais integram o Quadro Especial de Pessoal da 
Secretaria de Estado da Casa Civil. 

Art. 11 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de 
Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil, bem como o Quadro de 
Cargos Especiais são os constantes no Anexo I desta lei. 

Parágrafo único - Ficam extintos os cargos comissionados da Secretaria de 
Estado da Casa Civil que não constam no Anexo I desta lei. 

Art. 12 - A composição do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Casa Civil será complementada com a transferência de ocupantes 
de cargos de provimento efetivo e de detentores de função pública. 

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração publicará, no prazo de trinta dias contados da vigência desta 
lei, o quadro de que trata o "caput" deste artigo. 

Capítulo 111 
Da Secretaria de Estado da Comunicação Social 

Seção I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 13 - A Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM - tem 
por finalidade propor, executar e acompanhar a política estadual de 
comunicação social do Estado. 

Art. 14 -Compete á Secretaria de Estado da Comunicação Social: 
I - definir e implantar os programas de comunicação social do Governo do 

Estado; 
11 - planejar, orientar e promover a execução das atividades informativas do 

Governo do Estado; 
111 - desenvolver a articulação entre os órgãos e entidades da 
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Administração Pública para a divulgação de informações; 

IV - assessorar o Governador do Estado em seu relacionamento com a 
imprensa local, nacional e estrangeira, visando à centralização e ao 
ordenamento do intercâmbio de informações entre o Governo e a sociedade; 

V - promover a divulgação, em caráter estritamente informativo, das 
principais atividades desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades do Poder 
Executivo; 

VI - celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 
com entidades de direito público e privado, nacionais e estrangeiras, para a 
realização dos objetivos estabelecidos no art. 13 desta lei; 

VIl - planejar e implantar campanhas de interesse social, em cooperação 
com órgãos e entidades públicas estaduais; 

VIII - supervisionar as atividades dos órgãos e das entidades que a 
integram; 

IX - exercer atividades correlatas às anteriores. 
Seção 11 

Da Estrutura 
Art. 15 - A Secretaria de Estado da Comunicação Social tem a seguinte 

estrutura orgãnica: 
I - Gabinete; 
li -Superintendência de Administração e Finanças: 
a) Diretoria de Administração; 
b) Diretoria de Finanças; 
111 -Superintendência de Publicidade: 
a) Diretoria de Propaganda; 
b) Diretoria de Mídia; 
IV- Superintendência de Imprensa. 
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas em decreto. 
Art. 16 -Integram a Secretaria de Estado da Comunicação Social: 
I - por subordinação, o Conselho Estadual de Comunicação Social - CECS 

-· 
11 - por vinculação: 
a) o Departamento Estadual de Telecomunicações- DETEL -; 
b) a Fundação TV Minas- Cultural e Educativa; 
c) a Rádio Inconfidência Ltda. 

Seçãolll 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 17 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Comunicação Social, os seguintes cargos: 

I - um cargo de Secretário de Estado; 
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11 - um cargo de Chefe de Gabinete, código MG-01; 
111- dois cargos de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo AT-18; 
IV- quatro cargos de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06; 
V- três cargos de Diretor 11, código MG-05, símbolo DR-05; 
VI -um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45. 
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Art. 18 - Ficam transferidos para o Quadro Especial de Pessoal da 
Secretaria de Estado da Comunicação Social os seguintes cargos de 
provimento em comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil: 

I - um cargo de Subsecretário de Estado, que passa a denominar-se 
Secretário Adjunto; 

11- seis cargos de Assessor de Comunicação, código MG-19, simbolo AM-
19; 

111- dez cargos de Assessor 11, código MG-12, símbolo AD-12; 
IV- dois cargos de Assessor I, código AS-01, símbolo 1 O/A; 
V- dois cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo 9/A; 
VI -um cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo 11/A; 
Vil - um cargo de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo 9/A. 
Art. 19 - Os servidores ocupantes de cargo efetivo e detentores de função 

pública lotados na Subsecretaria de Comunicação Social ficam, a partir da 
publicação desta lei, à disposição da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração e serão posteriormente transferidos para outros 
órgãos da administração direta, preferencialmente para a Secretaria de 
Estado da Comunicação Social. 

Art. 20 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de 
Pessoal da Secretaria de Estado da Comunicação Social, bem como o 
Quadro de Cargos Especiais, são os constantes no Anexo 11 desta lei. 

Art 21 - Ficam transferidas para a Secretaria de Estado da Comunicação 
Social as atribuições da extinta Subsecretaria de Comunicação Social 
relativas a convênios, contratos, ajustes e acordos. 

Art. 22 - A composição do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Comunicação Social será complementada com a transferência de 
cargos de provimento em comissão, de ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e de detentores de função pública. 

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração publicará, no prazo de trinta dias contados da vigência desta 
lei, o quadro de que trata o "capur deste artigo. 

Capitulo IV 
Da Secretaria de Estado de Governo e de Assuntos Municipais 

Seção I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 23 - A Secretaria de Estado de Governo e de Assuntos Municipais -



SEGOV - tem por finalidade assistir o Governador do Estado no 
desempenho de suas atribuições constitucionais e políticas. 
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Art. 24 - Compete à Secretaria de Estado de Governo e de Assuntos 
Municipais: 

I - coordenar as ações de representação e relacionamentos politico e 
institucional do Governo do Estado nos níveis municipal e federal e com a 
sociedade; 

11 - coordenar o relacionamento do Governo com as lideranças políticas do 
Estado, com a Assembléia Legislativa e c011• o CongreSS() I•!, ,~bnal; 

111 -acompanhar a atividade legislativa de interesse do l:.z.:;;do; 
IV - subsidiar, por meio de pesquisas de opinião pública, a orientação da 

atuação do Govemo no atendimento das demandas da sociedade; 
V - manter sistema de informações sobre os municípios e sobre as ações 

do Governo com aplicação nos municípios; 
VI - exercer atividades correlatas às anteriores. 

Seção 11 
Da Estrutura 

Art. 25 - A Secretaria de Estado de Governo e de Assuntos Municipais tem 
a seguinte estrutura orgãnica: 

I - Gabinete; 
11 - Assessoria Parlamentar; 
111 -Assessoria de Assuntos Legislativos; 
IV- Assessoria Técnica; 
V - Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais: 
a) Superintendência de Apoio à Administração Municipal: 
1) Diretoria de Programas Especiais; 
2) Diretoria de Informação e Orientação aos Municípios; 
b) Superintendência de Controle de Convênios: 
1) Diretoria de Convênios; 
2) Diretoria de Prestação de Contas; 
c) Diretoria de Documentação; 
d) Superintendência de Integração lnterinstitucional, constituída pelos 

Postos de Serviço Integrado Urbano- PSIUs -; 
VIl - Superintendência de Administração e Finanças: 
a) Diretoria de Finanças; 
b) Diretoria de Administração. 
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto. 
Art. 26 - Integram a Secretaria de Estado de Governo e de Assuntos 

Municipais, por vinculação: 
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1 - o Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas 
Gerais em Brasilia - ERBR -; 
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11 - o Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais 
no Rio de Janeiro - ERRJ -; 

111 - o Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais 
em São Paulo- ERSP. 

Seçãolll 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 27 - Ficam transferidos para o Quadro Especial de Pessoal da 
Secretaria de Estado de Governo e de Assuntos Municipais os seguintes 
cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil: 

I - um cargo de Subsecretário de Estado; 
11 -quatro cargos de Diretor 11, código MG-05, símbolo DR-05; 
111 -cinco cargos de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06; 
IV- quatro cargos de Assessor-Chefe, código MG-24, símbolo AH-24; 
V- vinte e seis cargos de Assessor 11, código MG-12, símbolo AD-12; 
VI- três cargos de Assessor I, código AS-01, símbolo 10/A; 
VIl- um cargo de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo AT-18; 
VIII -sete cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo 9/A; 
IX- dois cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8/A; 
X- quatro cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo 11/A; 
XI -dois cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, simbolo 9/A; 
XII - dez cargos de Secretário Microrregional Executivo, código EX-44, 

símbolo 11/A. 
Art. 28 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 

Estado de Governo e de Assuntos Municipais: 
I - um cargo de Secretário de Estado; 
11 - um cargo de Chefe de Gabinete, código MG-01; 
111 -dois cargos de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06; 
IV - um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45. 
Art. 29 - Ficam criadas, na Secretaria de Estado de Governo e de Assuntos 

Municipais, vinte e cinco funções gratificadas com valor de R$ 400,00 
{quatrocentos reais), devidas ao servidor designado para a função de 
coordenador do Posto de Serviço Integrado Urbano- PSIU -, enquanto durar 
a designação, sem prejuízo de sua remuneração normal. 

Parágrafo único - Os servidores designados para a função de coordenação 
de que trata o "caput" deste artigo, originários de qualquer órgão ou entidade 
do Poder Executivo, ficarão à disposição da Secretaria de Estado de Governo 
e de Assuntos Municipais com õnus para o órgão de origem no que se refere 
a sua remuneração normal. 

Art. 30 - Os servidores ocupantes de cargo efetivo e detentores de função 

~------------------------------_J 
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pública lotados na Secretaria de Estado de Assuntos Municipais ficam, a 
partir da publicação desta lei, à disposição da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração e serão posteriormente transferidos para 
outros órgãos da administração direta, preferencialmente para a Secretaria 
de Estado de Governo e de Assuntos Municipais. 

Art. 31 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de 
Pessoal da Secretaria de Estado de Governo e de Assuntos Municipais bem 
como o Quadro de Cargos Especiais são os constantes no Anexo 111 desta lei. 

Art. 32 - A composição do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado de Governo e de Assuntos Municipais será complementada com a 
transferência de cargos de provimento em comissão, de ocupantes de cargos 
de provimento efetivo e de detentores de função pública. 

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração publicará, no prazo de trinta dias contados da vigência desta 
lei, o quadro de que trata o "caput" deste artigo. 

Capitulo V 
Do Sistema Estadual de Planejamento 

Seção i 
Da Finalidade 

Art. 33 - O Sistema Estadual de Planejamento tem por finalidade o estudo e 
o planejamento da ação governamental bem como a definição de critêrios 
têcnicos, econômicos, sociais e administrativos para o estabelecimento de 
suas prioridades. 

Art. 34 - O Sistema Estadual de Planejamento tem por função específica: 
I - planejar e coordenar a ação governamental, mediante a elaboração, o 

acompanhamento e o controle de planos e programas globais, setoriais e 
regionais de duração anual e plurianual; 

11 - estabelecer metas e priorizar a utilização de recursos da administração 
pública estadual, mediante a adoção de normas e procedimentos que 
assegurem a redução dos custos e a expansão dos beneficios; 

111 - definir critêrios têcnicos, econômicos e sociais para o estabelecimento 
de prioridades das atividades governamentais; 

IV - proceder aos estudos sistemáticos das condições estruturais, 
gerenciais e operacionais necessários à concretização das metas 
governamentais, mediante ações de planejamento institucional; 

V desenvolver e manter atividades de articulação intra e 
intergovernamental. 

Seção 11 
Da Estrutura e do Funcionamento das Atividades 

Art. 35 - As atividades de planejamento, programação e acompanhamento 
da ação governamental são organizadas na forma dos seguintes 

. 
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subsistemas: 

1 - Subsistema de Planejamento Econômico-Social, que tem por finalidade 
planejar e coordenar a ação governamental, mediante a elaboração, o 
acompanhamento e o controle de planos e programas globais, setoriais e 
regionais de duração anual e plurianual; 

11 - Subsistema de Planejamento Institucional, que tem por finalidade o 
desenvolvimento dos estudos sistemáticos das condições estruturais, 
gerenciais e operacionais necessários á concretização das metas 
governamentais, mediante ações de planejamento institucional; 

111 - Subsistema de Programas Multissetoriais, que tem por finalidade 
planejar e acompanhar a ação governamental mediante a formulação de 
planos, programas e projetos de natureza especial em regime multissetorial; 

IV - Subsistema de Orçamento, que tem por finalidade coordenar, 
compatibilizar e avaliar a alocação dos recursos orçamentários e financeiros 
necessários ao cumprimento dos objetivos e metas governamentais, bem 
como o acompanhamento da sua execução. 

Art. 36 - Os subsistemas a que se refere o art. 35 desta lei apresentam a 
seguinte composição: 

I - unidades administrativas centrais: aquelas mencionadas nos incisos VI, 
Vil, VIII e IX do art. 41 desta lei; 

li - unidades administrativas setoriais: aquelas que desenvolvem as 
atividades estabelecidas no art. 35 desta lei em Secretarias de Estado e 
órgãos autônomos; 

111 - unidades administrativas seccionais: aquelas que desenvolvem as 
atividades estabelecidas no art. 35 desta lei em entidades da administração 
indireta estadual. 

§ 1° - As unidades administrativas centrais incumbir-se-ão da orientação 
normativa e da supervisão técnica do planejamento bem como da 
compatibilização deste com os planos de Governo. 

§ 2° - As unidades administrativas setoriais e seccionais a que se referem 
os incisos 11 e 111 deste artigo incumbir-se-ão de promover a integração das 
atividades próprias dos subsistemas a que pertençam. 

§ 3° - O Subsistema de Programas Multissetoriais não possui unidades 
setoriais e seccionais permanentes. 

§ 4 o - São consideradas unidades setoriais ou seccionais do Subsistema de 
Programas Multissetoriais aquelas envolvidas nos programas multissetoriais 
no período de sua duração. 

Art. 37 - As unidades administrativas setoriais e seccionais, nas áreas 
organizadas como subsistemas, subordinam-se: 

I - administrativa e diretamente, ao respectivo Secretário de Estado, 
dirigente de órgão autônomo ou entidade na qual estão integradas; 



11 - tecnicamente, à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, por meio da correspondente unidade central. 
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Art. 38 - Compete ao Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral a supervisão dos órgãos e entidades do Sistema 
Estadual de Planejamento. 

Seção 111 
Da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 

Subseção I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 39 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN - tem por finalidade coordenar a formulação das políticas públicas 
visando ao desenvolvimento econômico, social e institucional do Estado. 

Art. 40 - Competem à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral: 

I - a análise e o acompanhamento da realidade externa visando a subsidiar 
a formulação de políticas públicas; 

11 - o estudo e a proposição de diretrizes para o desenvolvimento 
econômico e social do Estado; 

111 - o planejamento, o acompanhamento, a avaliação e a coordenação das 
ações do Governo, por meio de programas e projetos articulados em níveis 
global, setorial e regional; 

IV - a integração entre o Govemo Estadual e os Governos Federal e 
Municipais, bem como entre os Poderes do Estado, visando ao melhor 
atendimento das demandas da sociedade e ao desenvolvimento do Estado; 

V - o aprimoramento do modelo da administração pública estadual, tendo 
em vista a melhoria da qualidade dos serviços prestados e a otimiZação de 
resultados; 

VI - o estabelecimento de diretrizes e a coordenação da execução de 
projetos de organização e reestruturação de órgãos e entidades do Poder 
Executivo; 

VIl - a elaboração dos planos plurianuais e anuais de govemo, bem como o 
acompanhamento da execução física, orçamentária e financeira, visando ao 
controle e à avaliação de seus resultados e à eficácia de sua ação; 

VIII - a participação, como representante do Estado, em conselhos e 
colegiados do sistema de planejamento local, regional e nacional; 

IX -a participação na formulação e no acompanhamento da implementação 
das politicas de incentivo, de crêdito e de financiamento das atividades 
econômicas e sociais desenvolvidas no Estado; 

X - o planejamento, a organização, a coordenação e o controle das 
atividades a cargo do Estado relativas às funções públicas de interesse 
comum das regiões metropolitanas; 
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XI - a supervisão das atividades dos órgãos e entidades da sua área 
de competência; 

XII - o exercicio de atividades correlatas às anteriores. 
Subseção 11 
Da Estrutura 
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Art. 41 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral tem 
a seguinte estrutura orgànica: 

I - Gabinete; 
11 - Assessoria de Análise Econômica; 
111 - Assessoria T êcnica; 
IV - Assessoria de Planejamento e Coordenação: 
a) Centro de Planejamento e Orçamento; 
b) Centro de Racionalização e I nforrnação; 
V - Superintendência de Administração e Finanças: 
a) Diretoria de Recursos Humanos; 
b) Diretoria Operacional; 
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças; 
VI - Superintendência Central de Planejamento Econômico-Social: 
a) Diretoria Central de Planejamento Setorial e Regional; 
b) Diretoria Central de Acompanhamento e Avaliação da Ação 

Governamental; 
c) Diretoria Central de Politicas Públicas; 
VIl - Superintendência Central de Planejamento Institucional: 
a) Diretoria Central de Informações Institucionais; 
b) Diretoria Central de Pesquisas Institucionais; 
c) Diretoria Central de Projetos Organizacionais; 
VIII - Superintendência Central de Programas Multissetoriais e 

Metropolitanos: 
a) Diretoria Central de Coordenação Metropolitana; 
b} Diretoria Central de Programas e Projetos; 
c) Diretoria Central de Coordenação de Recursos Financeiros; 
IX - Superintendência Central de Orçamento: 
a) Diretoria Central de Programação Orçamentária do Setor de 

Administração; 
b) Diretoria Central de Programação Orçamentária dos Setores Social e de 

Infra-Estrutura; 
c) Diretoria Central de Programação Orçamentária das Empresas e de 

Consolidação Global; 
d) Diretoria Central de Normas e Políticas Orçamentárias . 
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto. 

~------------------------------------J 



Art. 42 - Integram a Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, por vinculação: 
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I - o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE -; 

li- o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais- ITER -; 
111- a Fundação João Pinheiro- FJP -; 
IV- o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG. 

Subseçãolll 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 43 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral: 

I - vinte e cinco cargos de Coordenador Geral, código MG-39, símbolo CG-
01; 

11 -um cargo de Assessor-Chefe, código MG-09, símbolo AC-09; 
111 -um cargo de Diretor 111, código MG-04, símbolo DR-04; 
IV- um cargo de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06; 
V - um cargo de Assessor de Expansão Urbana, código MG-40, símbolo 

AE-40; 
VI -dois cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo 9/A; 
VIl -sete cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8/A; 
VIII - um cargo de Supervisor 11, código CH-02, símbolo 9/A. 
Art. 44 - Ficam extintas as funções de Assessor Técnico Regional, de 

Secretário Executivo e de Coordenador Setorial, previstas no art. 12 da Lei n• 
11.962, de 30 de outubro de 1995, assim como a porcentagem sobre a 
remuneração do cargo de Coordenador-Geral estabelecida pelo parágrafo 
único do referido artigo. 

Parágrafo único - Os servidores designados para as funções a que se 
refere o "caput" deste artigo retomarão ao órgão ou entidade de origem. 

Art. 45 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral: 

1 - um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45, de 
recrutamento limitado; 

11 - cinco cargos de Assessor de Atividade Central, código MG - 30, símbolo 
AA-30, de recrutamento limitado. 

Art. 46 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de 
Pessoal da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, 
bem como o Quadro de Cargos Especiais, são os constantes no Anexo IV 
desta lei. 

Capítulo VI 
Disposições Gerais, Transitórias e Finais 

Art. 47 - Ficam subordinados diretamente ao Governador do Estado o 
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Parágrafo único - O cargo de Ouvidor de Polícia fica transferido para o 
Quadro Especial de Pessoal da Ouvidoria de Polícia. 

Art. 48 - Fica criado, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, um cargo de Auditor Setorial, código MG45, 
símbolo US-45. 

Art. 49 - Fica incluída, no Grupo de Direção Superior do Decreto n• 37.711, 
de 29 de dezembro de 1995, a classe de cargos de Auditor Setorial, código 
MG-45, símbolo US-45, de recrutamento limitado, com vencimento de 
R$1. 708,00 (mil setecentos e oito reais). 

Art. 50 - Ficam transformados quarenta cargos da Carreira de Políticas 
Públicas e Gestão Governamental, quarenta cargos da Carreira de 
Administração Orçamentária e Financeira e oitenta cargos da Carreira de 
Gestão Administrativa de que trata o art. 1° da Lei n.• 13.085, de 31 de 
dezembro de 1998, em cento e sessenta cargos da Carreira de Administrador 
Público, de que trata a Lei n• 11.658, de 2 de dezembro de 1994. 

Art. 51 -Os Anexos I e 111 da Lei n• 13.085, de 31 de dezembro de 1998, 
passam a vigorar na forma do Anexo V desta lei. 

Art. 52 - A função de redação e edição do noticiário do jornal "Minas 
Gerais", órgão oficial dos Poderes do Estado, fica transferida da extinta 
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social - SECOM - para a 
autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - 10. 

Art. 53 - Fica assegurado ao ocupante do cargo de Técnico de 
Comunicação Social ou detentor de função pública lotado e com exercício no 
extinto órgão autônomo Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, na 
s~uação referida no parágrafo único do art. 24 da Lei n.• 11.177 e no art. 1° 
do Decreto n.• 34.874, ambos de 10 de agosto de 1993, o direito de 
manifestar a opção de que trata o art. 13 da Lei n.• 11.050, de 19 de janeiro 
de 1993, desde que comprovadas as seguintes condições: 

I - na data de publicação da Lei n. • 11.177, de 1 O de agosto de 1993, o 
servidor desempenhasse as atribuições inerentes ao cargo ou à função 
pública correspondente; 

11 - no período compreendido entre a data de publicação da Lei n• 11.177, 
de 1 O de agosto de 1993, e a data de vigência desta lei, o servidor tenha 
permanecido, por exigência do serviço, no exercício das atividades 
mencionadas no inciso I, com subordinação à Ed~oria-Geral do órgão oficial 
dos Poderes do Estado. 

Parágrafo único - A comprovação das condições a que se referem os 
incisos I e 11 deste artigo será feita mediante certidão expedida pela autarquia 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais . 
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Art. 54 - Para efeito do disposto no art. 53 "'' Jt:J lei, ficam incluídas, no 

Anexo I a que se refere o art. 4° da Lei n. 0 11.177, de 10 de agosto de 1993, 
a classe de Analista de Comunicação Social- I a 111 -, com sete cargos e nível 
de vencimentos de X a XII, assim como as funções públicas de igual 
denominação, em número de vinte e sete, compondo a Carreira de 
Comunicação Social. 

Art. 55 - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração 
adotará as providências necessárias para a recomposição do Anexo 111 - F do 
Decreto n. o 36.033, de 19 de setembro de 1994. 

Art. 56 - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração 
adotará os procedimentos necessários à codificação e identificação dos 
cargos extintos, criados, transferidos ou alterados por esta lei. 

Art. 57 - A codificação e o estabelecimento dos símbolos dos cargos 
pertencentes aos quadros de pessoal das fundações e autarquias serão 
determinados pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração por meio de resolução do seu Secretário. 

Art. 58 - O Poder Executivo publicará o Quadro de Cargos Efetivos a que 
se referem a Lei n° 10.961, de 14 de dezembro de 1992, e a Lei n° 10.324, 
de 20 de dezembro de 1990, ficando autorizado a promover a alteração da 
nomenclatura e a redistribuição dos cargos existentes na data de publicação 
desta lei que tenham sido omitidos em seus anexos. 

Art. 59 - Ficam extintos a Agência Estadual de Regulação de Serviços 
Públicos de Minas Gerais - ARSEMG - e os cargos de provimento em 
comissão a que se referem os Anexos I e 111 da Lei n° 12.999, de 31 de julho 
de 1998. 

Art. 60 - Continuarão a integrar a estrutura orgânica da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral a Superintendência Geral 
Fundiária e a Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR -, mantidos sua estrutura interna e seus cargos comissionados, 
atê a criação das autarquias que absorverão as funções desses órgãos. 

Art. 61 - O art. 8° da Lei n° 9.266, de 18 de setembro de 1986, modificado 
pelo art. 90 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e pela Lei Delegada 
n° 48, de 28 de dezembro de 2000, fica acrescido dos seguintes §§ 1° e 2°, 
ficando revogado seu parágrafo único: 

"Art. so- .................................................................................. . 
§ 1 o - A gratificação especial devida aos ocupantes dos cargos de 

Comandante de Avião a Jato, código EX-41, Comandante de Avião, código 
EX-24, Piloto de Helicóptero, código EX-35, e Primeiro Oficial de Aeronave, 
código EX-25, corresponde a, no mínimo, sessenta horas-vôo por mês, ainda 
que não atingido o limite fixado em resolução do Secretário de Estado da 
Casa Civil, sendo calculadas as horas-vôo excedentes, quando houver, 
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proporcionalmente ao seu valor. 

§ 2• - Fica instituído abono atribuído aos cargos constantes no § 1• deste 
artigo, correspondente a quarenta horas-vôo por mês e não integrante da 
remuneração do servidor, não servindo de base de cálculo para vantagens.". 

Art. 62 - O parágrafo único do art. 91 da Lei n• 11.406, de 28 de janeiro de 
1994, introduzido pelo art. 15 da Lei n• 11.511, de 7 de julho de 1994, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 91 - .............................................................................. . 
Parágrafo único - Ao Piloto de Helicóptero, código EX-35, e ao 

Comandante de Avião, código EX-24, licenciados, respectivamente, como 
Piloto de Linha Aérea de Helicóptero e Piloto de Linha Aérea de Avião, 
portadores de certificado de habilitação técnica para vôos por instrumento 
("lnstrument Flight Rules - IFR"), quando em funçao de comando, 
devidamente designada por ato do Chefe do Gabinete Militar do Governador, 
poderá ser atribuída a gratificação especial assegurada, a mesmo titulo, ao 
Comandante de Avião a Jato.". 

Art. 63 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a 
importância de R$83.323.000,00 (oitenta e três milhões trezentos e vinte e 
três mil reais) para a instalação das Secretarias criadas por esta lei, 
observado o disposto no inciso 11 do art. 41 da Lei Federal n• 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Parágrafo único - O valor estabelecido no 'caput" deste artigo está previsto 
na Lei n• 13.825, de 24 de janeiro de 2001, 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, e não onera o orçamento geral do Estado. 

Art. 64 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 65 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator- lvair Nogueira. 

Anexo I 
(a que se refere o art. 11 da Lei n• , de de de 2001) 

A - Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil 
A 1 - Quadro de Cargos Especiais 

Secretário de - - 1 
Estado 
Secretário - - 1 
Adjunto de 
Estado 

A 2 - Cargos de Provimento em Comissão 
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Lotação A - Secretaria de Estado da Casa Civil 

• - O quadro de Lotação A foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 26.5.01. 

Lotação B - Gabinete do Vice-Governador 
• - O quadro de Lotação B foi publicado na edição do "diário do Legislativo" 
de 26.5.01. 

Lotação C - Secretaria Particular do Governador 
• - O quadro de Lotação C foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 26.5.01. 

Lotação D- Assessoria Especial de Assuntos Internacionais 
* - O quadro de Lotação D foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 26.5.01. 

B - Cargos Extintos 
(a que se refere o art. 6° da Lei n° , de de de 2001) 

*-O quadro dos Cargos Extintos foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 26.5.01. 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 20 da Lei n°, de de de 2001) 

Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Comunicação Social 
1 - Quadro de Cargos Especiais 

Secretário de - - 1 
Estado 
Secretário - - 1 
Adjunto de 
Estado 

2 - Cargos de Provimento em Comissão 
• - O quadro de Cargos de Provimento foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 26.5.01. 

Anexo 111 
Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de Governo e de 

Assuntos Municipais 

Secretário de 
Estado 

(a que se refere o art. 31 da Lei n°, de de de 2001) 
1 - Quadro de Cargos Especiais 

- - 1 

Subsecretário de - - 1 
Estado 

2 - Cargos de Provimento em Comissão 
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• - O quadro de Provimento foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 26.5.01. 

Anexo IV 
(a que se refere o art. 46 da Lei n• , de de de 2001) 

Quadro Especial de Pessoal da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 

1 - Quadro de Cargos Especiais 
Secretário de - - 1 
Estado 
Secretário - - 1 
Adjunto de 
Estado 

2 - Cargos de Provimento em Comissão 
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• - O quadro de Provimento foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 26.5.01. 

Anexo V 
(a que se refere o art. 51 da Lei n•, de de de 2001) 

Anexo I 
(a que se refere o art. 2• da Lei n• 13.085, de 31 de dezembro de 1998) 
Quantitativos de Cargos das Carreiras e Sua Distribuição pelas Classes 

•- O quadro do Anexo I foi publicado na edição do "diário do Legislativo" de 
26.5.01. 

Anexo 111 
(a que se refere o art. 21 da Lei n• 13.085, de 31 de dezembro de 1g98) 

Quantitativos de Cargos da Carreira de Administrador Público 
e Sua Distribuição por Classes 

Classe Número de 

cargos 

I 340 

11 120 

111 60 

IV 25 

PARECER SOBRE A EMENDA N• 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.341/2001 
Relatório 

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Governador do Estado altera a 
redação do art.3• da Lei n• 11.721, de 29/12/94, que cria e transforma cargos 

~--------------------~--------------J 
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no Quadro de Pessoal da Educação e dá outras providências. A 
proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 27/12/2000 e, quando 
do exame nas comissões a que foi distribuída, recebeu parecer pela 
aprovação com Substitutivo n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Durante a discussão da matéria em Plenário foi apresentada a Emenda n• 
1, sobre a qual, nos termos regimentais, emitimos o presente parecer. 

Fundamentação 
A Emenda n• 1, apresentada pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, tem 

como objetivo alterar o disposto no art. 3• do Substitutivo n• 1, determinando 
que a medida que se propõe tenha como termo final a data de 31/3/2002, 
data em que, impreterivelmente, deverá o Estado ter realizado concurso 
público para o provimento dos cargos. 

A idéia apresentada na proposição é meritória, pois, na realidade, 
contempla tanto o princípio da universalidade do acesso aos cargos públicos, 
que somente se materializa mediante a realização de concursos com a livre 
participação da população interessada, quanto a necessidade de 
continuidade da prestação de serviços. 

Entretanto, para melhor operacionalização da proposta, apresentamos a 
Subemenda n• 1 à Emenda n• 1, em que se determina a data para a 
homologação do certame. Dessa forma, assegura-se que todo o 
procedimento tenha seu termo final determinado, com a certeza jurídica que 
disso decorre. 

Necessário também se faz corrigir o texto da Emenda n• 1, pois, conforme 
redigida, permite o entendimento de que o parágrafo único e os seus incisos 
deverão ser suprimidos, o que não nos parece ser a intenção do seu autor. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n• 1 na forma 

da Subemenda n• 1, que apresentamos. 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 

Dê-se ao "caput" do art. 3° da Lei n• 11.721, de 29 de dezembro de 1994, a 
que se refere o art. 1 • do Substitutivo n• 1, a seguinte redação: 

"Art. 3° - As atribuições dos cargos de provimento efetivo do Quadro de 
Pessoal da Secretaria de Estado da Educação poderão ser exercidas 
temporariamente, em caso de vacãncia, por servidor designado para função 
pública correspondente ao cargo vago, até o seu provimento por concurso 
público, que deverá ser homologado, impreterivelmente, até 30 de junho de 
2002.". 

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2002. 
José Braga, relator. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei n• 1.341/2000, questão de ordem; discursos dos Deputados 
Sebastião Costa e Antônio Carlos Andrada; questão de ordem; inexistência 
de quórum para a continuação dos trabalhos; palavras do Sr. Presidente -
Encerramento. 

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

Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende 
- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lvair Nogueira - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga 
- José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria 
José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) Ás 9h15min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 

~------------------------------_J 
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência 

vai passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n• 

1.341/2000, do Governador do Estado, que altera a redação do art. 3°, da Lei 
n• 11.721, de 29/12/94, que cria e transforma cargos do Quadro de Pessoal 
da Educação e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. A 
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de Justiça. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de levantar 

uma questão de ordem a respeito do Projeto de Lei n• 1.341/2000. Parece-
me que há um requerimento do Deputado Paulo Piau solicitando que esse 
projeto seja encaminhado à Comissão de Educação. Pela ordem do dia, 
podemos constatar que esse projeto, apesar de ter passado pela Comissão 
de Constituição e Justiça e pela Comissão de Administração Pública, não 
passou pela comissão de mérito, que ê a de Educação. Então, a questão de 
ordem que suscito neste momento é a seguinte: a Presidência não deveria, 
manifestar-se em relação ao requerimento apresentado pelo ilustre Deputado 
Paulo Piau, antes da sua discussão em Plenário? 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado João Leite 
que o projeto encontra-se na faixa constitucional. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de mais uma informação. 
Talvez V. Exa. não tenha resposta para minha questão de ordem, neste 
momento, mas gostaria de saber por que esse projeto não foi encaminhado à 
Comissão de Educação. De plano, estamos constatando que o projeto não 
esteve na comissão de mérito, que é a de Educação. Essa tramitação é uma 
constante na Assembléia Legislativa, temos que reconhecer isso. Existe o 
cuidado de discutir todos os projetos com os segmentos da sociedade que se 
interessam pelo assunto e que com ele estão envolvidos. Esse projeto 
envolve até a UEMG e gostaria de saber por que ele não esteve na 
Comissão de Educação. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado João Leite 
que o Projeto de Lei n• 1.341/2000 trata da reforma administrativa, e não de 
conteúdo da matéria da educação. Portanto, foi distribuído apenas para a 
Comissão de Administração Pública. Também não houve aquele 
requerimento. O Deputado Paulo Piau informou-nos que iria entrar com o 
requerimento, mas não o fez. Então, faltou alguém ligado à área da educação 
para discutir esse assunto. A decisão foi tomada dessa maneira porque o 
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conteúdo da matéria não trata da educação, mas da reforma de pessoal. 

O Deputado João Leite - Mas, Sr. Presidente, sem querer polemizar, 
parece-me que ele trata da transferência da UEMG da Secretaria de Ciência 
e Tecnologia para a Secretaria da Educação. Entretanto, tenho que 
concordar com V. Exa. porque nós também deveríamos ter tido mais atenção 
no acompanhamento do projeto. Fui informado de que o Deputado Paulo 
Piau havia apresentado um requerimento, mas V. Exa. informa que não. Por 
isso, sinto-me contemplado com a sua resposta. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, 
o Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, aguardo a chegada da 
matéria que vamos discutir neste momento, para que eu possa iniciar minhas 
colocações nesta manhã. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados que integram a Mesa Diretora dos 
trabalhos, senhores parlamentares em Plenário, senhores que nos 
acompanham pela TV Assembléia, assessores parlamentares, senhores da 
imprensa. Trago uma matéria que já vai se tornando uma cultura neste 
Estado. Não quero com isso dizer que ela é a melhor das opções, mas já é 
uma praxe; diversos governos adotam esse comportamento . 
. O expediente do Sr. Governador é do seguinte teor: "Sr. Presidente, tenho 
a honra de encaminhar a V. Exa, para exame dessa egrégia Assembléia 
Legislativa, o incluso projeto de lei, que dá nova redação ao art. 3° da Lei n• 
11.721, de 2g/12/94, que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da 
Educação e dá outras providências, já modificada pelos arts. 2• da Lei n• 
11.822, de 13/5/95; 5°, da Lei n• 12.237, de 517/96; 1° da Lei n• 12.532, de 
30/12/97; e 1 • da Lei n• 13.215, de 25/5/99. 

A prorrogação do prazo previsto no dispositivo em referência, pela forma e 
pelas condições estabelecidas no projeto de lei ora encaminhado, visa a 
assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais no âmbito da 
Secretaria de Estado da Educação, principalmente na área do magistério, 
como ressalta o titular dessa Pasta em sua exposição de motivos, que a esta 
faço anexar por cópia a este expediente. 

Solicitando que o projeto de lei seja examinado em regime de urgência". 
Percebo que as comissões nesta Casa procuram e, ás vezes, dão grande 

contribuição á matéria encaminhada a esta mesma Casa, notadamente 
quando se refere à área de pessoal, porque aqui a sensibilidade é maior que 
no Poder Executivo. Este parlamento é representado por correntes, 
tendências diferentes e por pessoas que recebem o voto pessoal quando 
eleitas para ocupar uma dessas cadeiras. 

Diferentemente ocorre no âmbito do Poder Executivo, porque lá o 
Governador do Estado é eleito em uma circunstáncia, por uma facção ou por 



uma frente, enquanto aqui o parlamentar recebe o voto pessoal, ele 
busca o apoio e recebe, naturalmente, o voto. 
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Outro aspecto é que, na maioria das vezes, os que ocupam cargo no Poder 
Executivo, nas diversas secretarias, são escolhidos pelo Governador do 
Estado sem ter obtido o voto popular. Daí muitas vezes o Poder Executivo 
ser insensível a certas questões, e o Poder Legislativo, pela circunstãncia 
que o rodeia, tem atribuições, experiência, competência e sensibilidade para 
enfrentar esses mesmos problemas. 

O que estou a lamentar é que, na distribuição inicial, o projeto não tenha 
ido para a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da 
Assembléia. 

Embora compreenda que a Comissão de Administração Pública tenha 
competência bastante para enfrentar a questão dos cargos e dos serviços 
públicos do Estado, quando se trata de prorrogação de prazos, de 
substituição e funcionamento de estabelecimentos de ensino, essa 
competência diz respeito muito mais à Comissão de Educação. 

Mesmo com essa limitação, a Comissão de Constituição e Justiça desta 
Casa deu parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria e o fez na 
forma de um substitutivo, que passarei a ler: (- O Substitutivo n• 1 lido pelo 
Deputado Sebastião Costa foi publicado na edição do dia 1214/2001 ). 

O Deputado Sebastião Costa - A Comissão de Constituição e Justiça 
demonstrou grande sensibilidade ao apresentar esse substitutivo. Tenho a 
certeza de que muito se deve à correspondência que tem chegado a nossos 
gabinetes enviada por atuais ajudantes de serviços gerais, que estão 
ansiosos com as restrições impostas para o próximo concurso para a 
categoria. A Comissão de Constituição e Justiça, em boa hora, apresentou o 
substitutivo à matéria, permitindo que as pessoas que estejam em efetivo 
exercício do cargo possam se inscrever para o concurso que se propõe 
realizar. 

Recebi, até agora, em meu gabinete, 20 ou 30 cartas versando sobre o 
assunto, advindas das mais variadas regiões do Estado. Os outros 
Deputados devem estar recebendo também, o que revela a inquietação 
daqueles que, como ajudantes de serviços gerais, trabalham em 
estabelecimentos de ensino. 

Essa preocupação foi atendida no Substitutivo n• 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Se o Governo, de fato, realizar o concurso - e é o que 
todos esperamos -, estará assegurado a quem exerce a função há três ou 
mais anos, independentemente da escolaridade, o direito de fazê-lo. 

O exercício de atividade de ajudante de serviços gerais não exige que a 
pessoa fale mais de um idioma, tampouco que tenha nivel superior. A 
atividade exige competência para o exercício da atividade, e não o nível de 
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escolaridade. Daí eu entender que a Comissão de Constituição e Justiça 
agiu com cautela quando apresentou esse substitutivo. 
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Lamento que essa matéria não tenha sido distribuída à Comissão de 
Educação, porque cada comissão técnica desta Casa é competente para 
modificar o que a insensibilidade do Governo não permitiu prever. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Sebastião Costa, 
acompanho com muito interesse a discussão desse projeto. Os 
pronunciamentos de V. Exa. são sempre equilibrados, inteligentes e 
proferidos com sabedoria. Dos diversos pontos já abordados por V. Exa. 
nesta discussão, este é o que mais me impressiona. Impressiona-me a 
discussão de um projeto que trata da reorganização do quadro de pessoal da 
Secretaria da Educação não ter sido distribuído à Comissão de Educação da 
Assembléia Legislativa, dando a oportunidade de estarem presentes os 
seNidores da educação e do sindicato para discutir a questão com a 
Assembléia. A partir daí, os membros da Comissão de Educação 
conheceriam a opinião dos seNidores sobre toda essa reformulação. 

Concordo com V. Exa. no que diz respeito ao cuidado que a Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa teve em relaçao ao projeto, mas vejo 
também uma verdadeira falácia deste Governo, que, passados quase três 
anos de mandato, ainda não promoveu o tão necessário concurso público 
para a educação. Agora, praticamente no apagar das luzes, este Governo, 
que esteve apagado em diversas áreas, tenta jogar para a opinião pública, 
especialmente para a área de educação, um possível concurso público. Se 
acontecer, só o próximo Governo chamará os novos seNídores. 

Com a história desse concurso público para a educação, este Governo 
repete algo que fez o tempo todo. Joga para a torcida e faz uma cena de 
coisas que não vão acontecer. Não vemos administração efetiva nem 
planejamento de Governo. Jà dizia um grande pensador: "Quem não planeja, 
planeja fracassar". 

Parabéns a V. Exa. pela discussão desse projeto, o que nos faz pensar que 
alguns cuidados deveriam ter sido tomados. Continuo acompanhando 
atentamente o pronunciamento de V. Exa. Obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Deputado João Leite, agradeço a sua 
inteNenção. Concordo com V. Exa. quando diz que hà governos que 
fracassam sem planejar; isso chega a ser pior ainda. 

Aproveito a oportunidade para dizer que, de cada comissão por onde o 
projeto passou, ele recebeu uma contribuição. Volto a lamentar que ele não 
tenha sido distribuído à Comissão de Educação para que pudesse também 
receber a contribuição dessa comissão técnica da Casa. A Comissão de 
Administração Pública tem, de fato, competência regimental para avaliar a 
questão, a composição e a estruturaçao de cargos no seNiço público. Mas 
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ela se ateve ao entendimento da Comissão de Justiça, que nada 
acrescentou ao substitutivo ali apresentado, apenas comentou e enalteceu a 
sua importância. Volto a repetir, nada melhor do que a Comissão de 
Educação ser competente quanto a tod':><> os projetos que envolverem 
interesses ligados à atividade educativa do Estado. Esse deveria ser 
reexaminado pela Comissão de Educação, ser avaliado sob o aspecto 
essencial da causa da educação, que não deve ater-se à questão dos 
cargos, mas sim ã formação das pessoas. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa minha insistência não ê porque o 
Presidente da Comissão de Educação ê nosso companheiro de partido, 
Deputado Paulo Piau. Ela se dà pela consciência que tenho de ter passado 
por lá e ter presidido essa Comissão por dois anos. É uma comissão que, 
pela importância e pela delicadeza do assunto, inerentes ao âmbito de sua 
competência, tem sensibilidade absoluta. Na Comissão de Educação não 
existe preocupação com os números, não existe preocupação com quem 
está sendo indicado para ocupar cargos; existe, sim, uma preocupação 
essencial com a qualidade do ensino que está sendo ministrado aos alunos 
da rede pública estadual. 

Por essa razão, volto a repetir que me preocupa o fato de se continuar 
prorrogando, indefinidamente, prazos para designações, quando todos 
sabemos que ê preciso que o Estado - como disse o Deputado João Leite -
planeje, para não fracassar sem planejar. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fica aqui a nossa ponderação para que, 
quando outra matéria semelhante a essa estiver em tramitação nesta Casa, a 
Comissão de Educação também seja ouvida. Assim, ela, a exemplo do que 
fez a Comissão de Justiça, poderá dar a sua contribuição sobre a matéria. 

Não podemos continuar votando, nesta Casa, matérias de interesse do 
Executivo, sem que sejam ouvidos os diferentes órgãos e Comissões 
técnicas da Assembléia Legislativa, principalmente as que. são especialistas 
nas matérias analisadas. 

Concedo aparte ao Deputado Paulo Piau, o atual Presidente da Comissão 
de Educação, que, a exemplo do que sempre pensei, também acredita que 
não se faz educação de qualidade pensando tão-somente no número de 
cargos ou nos vencimentos, mas, sobretudo, pensando na educação em sua 
essência, sob aspecto literalmente pedagógico, e é exatamente o que tem 
feito a Comissão de Educação sob sua Presidência. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Quero apenas dizer da importância 
da exposição que faz V. Exa. Com relação ás matérias que tramitam nesta 
Casa. O coração da Assembléia Legislativa são as comissões temáticas, que 
é onde se discutem e se aprofundam os detalhes de cada projeto que entra 
na Casa. Portanto, quero corroborar a competente colocação de V. Exa., no 
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sentido de· que, como regra geral, as matérias pertinentes a cada 
comissão deverão passar por essas comissões. 

Argumenta-se que o Projeto de Lei n° 1.341, do qual estamos em processo 
de discussão, não está ligado à educação no que diz respeito ao mérito. Mas 
quando se trata da alteração do quadro de pessoal da educação, em nossa 
interpretação, é evidente que existe mérito. Então, por obrigação, como regra 
geral, esse assunto deveria ter passado pela Comissão de Educação. 
Também não foi determinado que o Projeto de Lei n° 1.431, que reorganiza a 
Secretaria de Educação, passasse pela Comissão de Educação; tivemos de 
apresentar requerimento para que isso fosse feito. Ai, sim, há mérito 
envolvido, e queremos chamar atenção da Mesa e da assessoria da Casa 
para que esses cuidados sejam tomados. Apenas em casos muitos especiais 
é que podemos aceitar que a matéria não passe pela comissão temática, 
mas a regra geral deve determinar que passe. 

Há também o projeto que transfere a UEMG da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia para a Secretaria de Educação. Esse projeto está na Casa e foi 
emendado pelo Deputado Cristiano Canêdo, mas, da mesma forma, tivemos 
de solicitar que passe pela Comissão. Assim, acho que é um esforço a mais 
e desnecessário que estamos empreendendo. É claro que devemos estar 
atentos a tudo o que acontece nesta Casa, mas a regra já deve determinar 
que, quando se tratar de assunto importante ligado à educação, passe pela 
Comissão de Educação. Portanto, quero pedir ao Presidente que preste 
atenção a esse detalhe, orientando a Consultora, até para que possamos 
economizar, porque cada requerimento apresentado nesta Casa tem de ser 
publicado, aprovado e tem um custo; então, se a regra geral for essa, 
também vamos economizar tempo e energia no processo legislativo. 

Portanto, quero parabenizar V. Exa. Por sua intervenção, por seu cuidado 
com a organização e o melhor andamento das coisas nesta Casa. Obrigado 
pelo aparte. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço a intervenção do Deputado Paulo 
Piau. Quero apenas justificar nossa lamentação e insistência. Já fui professor 
no interior e sei a inquietação que se sente quando se ouve falar em final de 
contrato, em novas designações, em limites e em parâmetros para as novas 
designações em um estabelecimento de ensino. 

Uma questão meramente administrativa cria uma inquietação tal que acaba 
afetando o funcionamento das próprias salas de aula. Esta preocupação diz 
respeito à formação, às aulas ministradas, aos conteúdos. Assim sendo, a 
Comissão de Educação, que não pensa em quadros, não pensa em números 
nem em vencimentos - tudo isso é competência da Comissão de 
Administração Pública -, deveria ser ouvida, até mesmo para que essas 
matérias pudessem ser tratadas pelo Governo e pela Assembléia Legislativa 



no inicio do ano letivo ou no seu final, nunca em fase intermediária. No 
pior das hipóteses, que isso se desse próximo das férias de julho. 
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Quando se dá qualquer movimentação ou qualquer anúncio de mudança 
ou de nova forma de designação dentro de um estabelecimento de ensino, há 
verdadeira inquietação que afeta também o aspecto educacional, 
principalmente o estado de espírito entre os que trabalham em atividade de 
educação e aqueles que estudam no mesmo estabelecimento de ensino. 

Por essa razão estamos aqui para comentar esse assunto e lembrar que, 
na Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentado a essa matéria um 
substitutivo extremamente importante. Por essa razão, o certo é que, sempre 
que possível, as matérias vindas do Executivo passem pela maioria das 
Comissões, notadamente, aquelas que têm competência para avaliar. 

Como disse no início, e agora repito, aqui todos foram eleitos, todos 
receberam o voto popular. No Executivo, o Governador é eleito numa 
circunstância de época, os escolhidos, na sua maioria com formação 
especificamente técnica, sem ter recebido o voto popular. Portanto, fica muito 
mais difícil para quem não teve contato com as ruas, com as pessoas, os 
estabelecimentos, os alunos e os educadores elaborar matéria, essa matéria 
não possa sofner modificações no âmbito do Poder cujos membros o povo 
elegeu. 

Portanto, Sr. Presidente, ficam as nossas ponderações e o nosso apelo 
para que, no Muro, em matérias semelhantes, as comissões técnicas desta 
Casa possam ser ouvidas na sua totalidade. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado 
Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
prezada assistência, telespectadores da 1V Assembléia, ocupamos esta 
tribuna para discutir o Projeto de Lei n° 1.341, do Sr. Governador do Estado. 
O projeto altera a redação ao art. 3° da Lei n° 11.271, de 29/12/94, que cria e 
transforma cargos do quadro de pessoal da Educação e dá outras 
providências. 

O objetivo desse projeto é tomar possível que o cargo de provimento 
efetivo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação possa 
ser, em caso de vacância, exercido temporariamente por servidor designado 
para a função pública correspondente ao cargo vago, até o seu provimento 
por concurso público. 

Na verdade, possibilita prorrogar as permanências dos atuais contratados 
nas suas funções até que o Estado promova concurso para o preenchimento 
definitivo desses cargos. 

Sr. Presidente, como se trata de uma questão ligada intimamente à 
educação, gostaria de iniciar as minhas palavras discordando do critério 
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adotado pela assessoria técnica da Mesa. Acredito que esse assunto 
não tenha sido tratado diretamente pelo Presidente, mas pela assessoria. 
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Um assunto, como disse, intimamente ligado à educação tramita na Casa 
sem passar pela Comissão de Educação. Realmente fica dificil aceitarmos a 
posição desta Assembléia. Na condição de Vice-Presidente da Comissão - e 
tenho certeza de que neste momento represento o pensamento não só do 
seu Presidente, Deputado Paulo Piau, mas também dos demais membros -, 
queria manifestar a nossa discordância. Não é possível que matéria tão 
importante como essa tramite nesta Casa à margem da Comissão de 
Educação, com o argumento de que é um assunto puramente administrativo 
e técnico. 

A Comissão de Constituição e Justiça analisa a juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do projeto. É uma análise puramente técnica, 
e ela fez isso muito bem, inclusive aprovando um substitutivo do Deputado 
Ermano Batista, que comentaremos daqui a pouco. 

Em seguida, esse projeto foi à Comissão de Administração Pública, que 
tem por objeto analisar o enquadramento do projeto dentro da estrutura 
administrativa do Estado. Qual a razão da existência da estrutura do Estado? 
Os cargos do Estado existem para quê? Essas funções são definidas para 
quê? Para poder colocar em prática uma política de educação. E quem vai 
avaliar se essas mudanças feitas no âmbito da administração vão de fato 
refletir positivamente na educação? É a Comissão de Educação. O mérito é 
este. Para que se está mexendo nos cargos, qual o objetivo? Mexeu-se nos 
cargos apenas para atender a necessidades políticas? Mexeu-se nos cargos 
para atender a pedido desse ou daquele setor? A educação foi ouvida? O 
setor educacional realmente está precisando dessas modificações? Se elas 
acontecerem, ocorrerão positivamente? Este é um assunto que tem de ser 
analisado pela Comissão de Educação. 

Esse projeto chega ao Plenário para ser discutido, e falta quanto ao 
aspecto técnico, uma análise de mérito. Tem-se aqui um parecer jurídico e 
um parecer administrativo, mas a Comissão de Educação não opinou, não 
analisou as repercussões que esse projeto poderá ter na área educacional. 

E isso está virando rotina. Queremos, mais uma vez, em nome da 
Comissão de Educação, protestar contra os critérios adotados. Outras 
matérias correlatas à área da educação estão sendo deixadas de lado, e a 
Comissão está ficando à margem dessa discussão. E isso não é possível. É 
preciso que se atente para essa questão. 

Vamos aqui embasar e incentivar uma iniciativa do Presidente da 
Comissão, Deputado Paulo Piau, no sentido de que a Comissão realmente 
seja representativa das discussões do setor educacional. A educação é 
fundamental, e é preciso uma discussão profunda toda vez que se apresente 
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nesta Casa qualquer assunto relacionado a ela. 

Dito isso, Sr. Presidente, queremos dizer que somos favoráveis ao 
substitutivo apresentado na Comissão de Constituição e Justiça pelo relator, 
Deputado Ermano Batista. Buscando o aperfeiçoamento jurídico, vamos 
assim dizer, da proposta do Governador, com o substitutivo, ele quis 
estabelecer um limite para que o Governo possa fazer contratos, para suprir 
vagas que surgem no setor público. É preciso ficar claro que isso ocorre não 
apenas no setor de educação, isso acontece muito na saúde e em todos os 
setores. O Governo está sempre protelando a realização de concursos. Esta 
é a verdade. Como o Governo não realiza concursos, vai-se aumentando a 
distorção, porque as pessoas que são contratadas e que estão, vamos dizer, 
enquadradas na condição de função pública são funcionários vistos, 
infelizmente, pelos olhos do Governo, como de segundo nível, como de 
segunda categoria. Eles não têm direitos, são funcionários que estão há 10 
anos lecionando ao lado de uma professora que é concursada, que tem todos 
os direitos previstos no Estatuto do Magistério. Ele é um professor que 
traballha na mesma escola que essa professora, que tem a mesma carga 
horária, a mesma responsabilidade. Às vezes, elas dividem as mesmas 
tarefas, só que uma é reconhecida, pode aposentar-se, tem direito a 
vantagens, tem direito a toda uma estabilidade funcional, e o outro professor, 
que se dedica da mesma forma, que trabalha da mesma forma, com o 
mesmo horário, com a mesma função. com a mesma responsabilidade, não 
tem direito de se aposentar. O Estado não reconhece esse direito. Ele é um 
funcionário que dá aula, mas seu patrão não o enxerga e não o reconhece 
como funcionário, porque não lhe dá direitos. É um funcionário, na verdade, 
sem direitos e sem patrão. 

No terceiro milênio, estamos encontrando uma situação que faz lembrar -
se formos analisar o contexto atual, os direitos e as garantias que existem -
os primórdios do desenvolvimento da civilização. São funcionários que, na 
verdade, poderiam ser comparados aos escravos de ontem, porque estão no 
limbo, são trabalhadores que não têm direitos, sequer aposentadoria. Eles 
trabalham a vida inteira, e o Estado não reconhece esse direito. Isso é um 
absurdo. É preciso ver com atenção essa situação. 

Por isso, o substitutivo do Deputado Ermano Batista é importante. Ele limita 
até meados do ano que vem a obrigatoriedade de o Governo realizar o 
concurso e de começar a consertar essa situação. É preciso que fique claro 
que essa é uma distorção que vem no tempo. Não é uma situação criada 
pelo atual Governo, mas é necessário que se comece a solucionar o caso. A 
despeito de se dizer que a culpa não é desse Governo, ele não pode 
transferir o problema para o próximo. Alguém tem que começar a enfrentar o 
problema. Então, é preciso que essa arrancada para regularizar a situação 
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tenha início, e o substitutivo, nesse caso, atende a questão. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Antônio Carlos 
Andrada, quero aparteá-lo para reforçar a tese que V. Exa. tem defendido da 
realização imediata do concurso. Na verdade, esse é um problema antigo, 
essas prorrogações no quadro do pessoal da educação existem, se não me 
engano, desde 1995. De lá para cá, essas prorrogações têm data 
estabelecida e, como não é feito o concurso, novas prorrogações são feitas. 
De fato, o problema precisa ser definitivamente resolvido. Esse é o mesmo 
problema que acontece também com o quadro do magistério, em que são 
mais de 100 mil professores contratados, e o concurso também não é feito, é 
sempre prorrogado, principalmente para a etapa superior do ensino 
fundamental e do ensino médio. Já houve o compromisso do Governador 
Itamar Franco de realizar esse concurso no ano passado. Isso ocorreu 
exatamente no período da greve dos professores do ano passado. O acordo 
com o Sind-UTE foi que esse concurso seria realizado ainda no ano passado. 
O Secretário da Educação esteve na Assembléia no final do ano passado, 
em novembro, e nos deu notícia de que não seria possível realizá-lo no ano 
passado, mas que o faria este ano, sem nenhuma possibilidade de furo. Ao 
que tudo indica, o caminho está aberto para a realização do concurso, já foi 
aberto o processo de licitação, e há uma empresa vitoriosa para a realização 
do concurso, que já o está preparando. O Secretário deverá estar aqui. 

Já apresentei requerimento, há mais tempo, na presença do Secretário, 
para que fosse explicada essa situação de concurso público e do plano de 
carreira. O líder do Governo está negociando uma data com o Secretário. 
Esperemos que breve ele esteja aqui falando sobre esse concurso. Mas, ao 
que tudo indica, o concurso será realizado este ano. Pelo que sei, não seria 
apenas para o quadro do magistério, mas também para o quadro do pessoal 
da educação. Portanto, acho correto apresentar uma emenda, um substitutivo 
para reforçar que o concurso seja feito ainda este ano e a nomeação até o 
ano que vem, que seria o prazo estabelecido pela Assembléia legislativa na 
prorrogação. Seria prorrogado até que se preenchessem as vagas do 
concurso deste ano. Esperamos que o Secretário venha dar essa satisfação 
à Assembléia. 

Aproveito até para dizer a mesma coisa sobre o plano de carreira do 
pessoal da educação e do quadro do magistério. Esse plano de carreira foi 
uma promessa de campanha do Governador Itamar. Aliás, desde 1979 esse 
plano de carreira não acontece, mas foi uma promessa de campanha do 
Governador, e uma promessa durante a greve. Aprovamos a tal lei delegada, 
mas ele infelizmente não implementou o plano de carreira. Estamos cobrando 
que o Governador nos envie um. Como ele não o fez, apresentei o mesmo 
que a Secretaria da Educação discutiu com o sindicato. Esperamos que o 



Secretário possa nos dar também boas noticias sobre o plano de carreira 
do magistério, que vem se enrolando há muito tempo. Muito obrigado. 
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O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a participação do 
Deputado Rogério Correia, que trouxe informações importantes para esse 
debate. Realmente, essa situação precisa ser definida quanto antes. Acredito 
que, quando o Deputado Ermano Batista fixou a data-limite para meados do 
ano que vem. foi dentro de um encaminhamento possível. Somos a Oposição 
nesta Casa, não temos maioria. Não lhe adiantaria apresentar uma proposta 
de realização imediata de concurso se, politicamente, não fosse viável sua 
aprovação na comissão. Talvez, dentro de um entendimento político, 
quisesse colocar um prazo para meados do ano que vem. Mas, se houver 
vontade política do Plenário e apresentação dessa emenda, encurtando o 
prazo, não tenham dúvida, isso seria possível, pois esse é o nosso interesse. 
da Bancada do PSDB, acredito que da do PFL também. Pelo que pude 
perceber. também do PT. Se houver esse entendimento, ainda há tempo. 
Poderemos fazer essa emenda para limitar, encurtar o prazo para a 
realização do concurso. O concurso resolve o problema em parte, porque os 
aprovados assumirão os cargos, iniciarão suas atividades de forma regular, 
tendo todos os direitos como servidores. E os que trabalharam para o Estado 
durante 10, 12 anos? E se eles não forem aprovados no concurso? O que 
será feito deles? Esse tempo não conta para nada, eles não têm direitos. É 
uma injustiça, um crime discutir essa matéria olhando apenas para o futuro. É 
preciso que tenhamos um senso de equilíbrio para olhar para trás e ver que 
milhares de servidores, durante anos e anos, de boa-fé, trabalharam para o 
Estado. Não quero dizer Governos, mas para o Estado, como servidores 
públicos do povo. Eles trabalharam, ensinaram, formaram, entregaram parte 
de sua vida, construíram a vida dos outros e adquiriram esperanças para a 
sua própria vida. E agora? Vota-se uma lei que resolve o problema no Muro, 
e esses milhares de pessoas simplesmente são jogados fora, como se não 
existissem, como se não tivessem dado sua cota para o desenvolvimento do 
Estado, para a organização da sociedade? É preciso estabelecer nessa 
discussão como ficarão esses servidores que estão trabalhando anos e anos 
para o Estado, mas que podem não ser aprovados no concurso. Eles vão 
fazer o quê? Eles não têm direitos. O tempo não conta para a aposentadoria. 
É preciso estabelecer uma discussão profunda. Esses servidores são 
contratados e, pela situação de contratados, muitas vezes são intimidados, 
porque não podem reivindicar, não podem levantar a voz, sob pena de 
demissão, sob pena de não-renovação do contrato. O Deputado Rogério 
Correia estimou-os em mais ou menos 100 mil funcionários somente na 
educação. 

Esses servidores estão sendo calados pelo medo de não ter seus contratos 
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renovados. Mas é preciso que eles comecem a se movimentar. Pelo 
caminhar das coisas, o Estado vai deixar que esses funcionários, que se 
sacrificaram no serviço e que não tiveram a chance de reivindicar porque não 
puderam bradar nem lutar por seus direitos por causa da situação precária de 
contrato que tinham, sejam jogados ao léu e abandonados. É preciso que 
comecem a se movimentar. Cem mil é muita gente. Lembro-me de que, há 
poucos meses, a oposição ao Governo Federal fez a marcha dos 100 mil a 
Brasilia. Será que nós também teremos que fazer a marcha dos 100 mil em 
Minas, convocando esses servidores para ocuparem a Praça da Liberdade e 
mostrar que existem, que são servidores que trabalharam, que educaram 
filhos e netos de homens que hoje estão decidindo os seus destinos e 
colocando-os à margem de tudo? Talvez tenhamos de caminhar para uma 
atitude drástica como essa, porque não é possível pensa' . · ·, consertar uma 
posição do Estado se a situação desses servidores L>r levada em 
consideração. 

Esse é o grande problema. Marcar data para co,·,;urso e admitir 
funcionários não é tão complicado assim. Encarece um pouco para o Estado, 
mas não em curto prazo. Fazendo isso agora, o Governador estará jogando a 
despesa para os seus sucessores, porque os servidores concursados só irão 
adquirir direitos adicionais - como qüinqüênio e aposentadoria - quando o 
Governador estiver longe daqui. Outros Governadores é que pagarão esses 
direitos. É muito fácil promover o concurso. Difícil é assumir, agora, o 
problema, que se vem arrastando ao longo do tempo. Quem quer chegar à 
Presidência da República e resolver os problemas do Brasil precisa começar 
resolvendo os problemas da sua casa, do seu Governo, os problemas que 
estão, hoje, sob seu domlnio para serem resolvidos. É preciso ter coragem e 
determinação para enfrentar isso. 

Tramita nesta Casa a Proposta de Emenda à Constituição n• 39, do nosso 
Presidente, Deputado Antônio Júlio. É um projeto que avança muito nesse 
tema, buscando formas de contemplar esses servidores. Entretanto, 
infelizmente, a pressão do Governo não possibilita ao projeto a abrangência 
que ele deveria ter. O projeto tenta remediar a situação de alguns milhares, 
mas deixa dezenas de milhares de fora. Então, é preciso ampliar a discussão 
para que esse assunto seja tratado com seriedade. É preciso que nós, 
homens públicos, também tenhamos compreensão e bom-senso neste 
momento. Sabemos que distorções de cinco, oito ou dez anos não serão 
resolvidas em um passe de mágica, apenas com a aprovação de um projeto. 
Isso seria até demagógico . 

Não estamos apelando para a demagogia. Sabemos que existem 
servidores que não têm direitos, e seria fantasioso julgar que, apenas em 
uma votação, conseguíssemos solução para todo o problema. Tudo isso é 
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oneroso, gera despesas financeiras. Mas é preciso que a discussão se 
inicie agora e que votemos, pelo menos, critérios para sua solução ao longo 
do tempo. Que não se resolva tudo agora, mas que parte dos problemas 
desses funcionários seja resolvida agora, parte no ano que vem, parte no 
outro ano, de forma escalonada, de forma que esses servidores vislumbrem 
uma luz no fim do túnel. Hoje, nem luz eles estão enxergando. Alguns, nem o 
túnel estão achando. É preciso estabelecer um cronograma para que esses 
funcionários possam chegar a casa e dar tranqüilidade a suas famílias, ter 
tranqüilidade em sua velhice, ter uma aposentadoria que não existe hoje. 

Acho que não podemos resolver questões a respeito de concurso público 
no Estado sem levar em consideração esses servidores. Isso é um crime, é 
uma injustiça. No futuro, seremos cobrados por isso. 

Por ser imperiosa, precisamos trazer o assunto à discussão, e o momento 
é agora. Estamos sentindo que os servidores estão começando, de uma 
maneira mais ampla, a se sensibilizar. Percebemos a mobilização por todo o 
Estado, nas audiências públicas que a Assembléia tem feito. Nesse aspecto, 
precisamos ressaltar o mérito do Legislativo em levar essa discussão ao 
servidor do interior, que, muitas vezes, não tem condições de vir à Capital 
reivindicar e trazer suas idéias e sugestões. 

A questão começa a se afunilar. A reforma administrativa do Governador 
começa a chegar ao Plenário, as discussões, agora, terão conseqüências 
mais práticas, efetivas, e não apenas teóricas. Começamos com a fase da 
definição. É preciso que os parlamentares se sensibilizem com isso. 

Não estamos tratando de questões do Govemo, partidárias, nem de 
questões doutrinárias ou filosóficas. Estamos tratando de uma questão 
humana. Não é possível conversar sobre funcionário público sem colocar 
como um dos primeiros itens, talvez o primeiro, a questão dos servidores que 
estão em função pública, trabalhando para o Estado, sem ter direito a nada. 

São servidores, volto a dizer, que não têm patrão, porque o Estado não os 
reconhece; não têm direito, porque o Estado não lhes dá. É preciso que a 
Assembléia discuta isso profundamente. E são dezenas de milhares de 
servidores, mais de 1 00 mil. Imaginem cada um deles representando uma 
família composta, em média, de quatro pessoas. São 400 mil pessoas, quase 
meio milhão de mineiros que poderão estar no limbo dessa discussão, 
jogados, esquecidos, em busca de uma solução. Seria sacrificado todo esse 
grupo de servidores para que, no futuro, tivéssemos uma situação melhor. 

Acho que esse não é o caminho. Temos de buscar uma forma conciliatória, 
não podemos abandonar esses servidores, simplesmente esquecê-los. É 
preciso edificar um futuro sólido, que dê segurança aos servidores, 
regularize, legalize essa situação, mas, ao mesmo tempo, é preciso olhar 
para uma realidade, para um fato que se sobrepõe às leis, às regras e 
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Aliás, é preciso dizer isso aqui, a~o e bom som - costuma-se tratar os 
dispositivos legais como uma questão meramente técnica: a lei diz isso, a lei 
diz aquilo, mas o que é a lei, senão uma obra meramente política? Quem faz 
a lei somos nós, homens públicos eleitos pelo povo. Nós é que votamos as 
leis que ganham força e são tratadas pelos juristas, pelos tribunais. A lei é 
obra política, e é assim que tem de ser tratada e discutida. A política não 
pode estar dissociada da vontade das ruas, das necessidades da sociedade, 
não pode estar dissociada dos reclamos daqueles que precisam ver 
reconhecidos seus direitos. 

Temos de encontrar uma solução conciliatória, que dê possibilidade ao 
Governo de começar a corrigir distorções de anos e anos, sem esquecer 
esses milhares de servidores que vêm trabalhando pelo Estado, não para 
governos, porque nenhum Governador é dono do Estado. Esses servidores 
trabalham para o Estado, que é permanente, trabalham para a sociedade, 
que é o público. Esses servidores não podem ficar abandonados. 

Esse é nosso apelo a V. Exa., que tem conduzido muito bem, com 
galhardia, muitas vezes enfrentando e resistindo a pressões, como quando 
encaminhou a Proposta de Emenda n• 39. Mas é preciso aproveitar o 
momento, conscientizar esta Casa, a sociedade e, sobretudo, esses quase 
meio milhão de mineiros que poderão ficar á margem de tudo, se não houver 
uma mobilização séria, para discutir o futuro do Estado, sem esquecer seu 
passado, muito menos o presente. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 

não há quórum para a continuação da reunião. Solicito que a encerre, de 
plano. 

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, declara 

encerrada a discussão, em tu mo único, do Projeto de Lei n• 1.419/2001, uma 
vez que permaneceu em ordem do dia para discussão por quatro reuniões. A 
Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram 
apresentadas ao projeto as seguintes emendas: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.419/2001 
EMENDAN• 17 

Acrescente-se, no Capitulo V, o seguinte artigo: 
"Art. ... - Ficam transformados oitenta cargos da Carreira de Políticas 

Públicas e Gestão Governamental, oitenta cargos da Carreira de 
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Administração Orçamentária e Financeira e oitenta cargos da Carreira de 
Gestão Administrativa, de que trata o art. 1° da Lei n.o 13.085, de 31 de 
dezembro de 1998, em duzentos e quarenta cargos da Carreira de 
Administrador Público, de que trata a Lei n• 11.658, de 2 de dezembro de 
1994.'. 

Dê-se aos Anexos I e 111 da Lei n.• 13.085, de 31 de dezembro de 1998, a 
seguinte redação: 

Anexo I 
(a que se refere o art. 2• da Lei n• 13.085, de 31 de dezembro de 1998) 
Quantitativos de Cargos das Carreiras e Sua Distribuição pelas Classes 

* - O quadro dos Quantitativos foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 30.5.01. 

Anexo 111 
(a que se refere o art. 21 da Lei n• 13.085, de 31 de dezembro de 1998) 

Quantitativos de Cargos da Carreira de Administrador Público e Sua 
Distribuição por Classes 

* - O quadro da Distribuição das Classes foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 30.5.01. 

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2001. 
Mauro Lobo 
Justificação: A carreira de administrador público representa, atualmente, a 

única forma regular e constante de ingresso de quadros especializados em 
gestão no serviço público estadual. Como requisito para sua admissão nos 
quadros do Estado, o administrador público, após a etapa preliminar do 
concurso, que consiste na sua aprovação em exame vestibular, deve cursar, 
com aproveitamento, o curso superior mantido pela Escola de Governo da 
Fundação João Pinheiro. Este curso obteve, em todas as avaliações do 
Ministério da Educação, conceito A e tem sido incluído entre os dez melhores 
do País nas avaliações promovidas por entidades privadas. Trata-se, 
portanto, de formação altamente qualificada e necessária para o Estado, que, 
nesse sentido, é pioneiro na efetiva aplicação do § 2• do art. 39 da 
Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda 
Constitucional n• 19, de 4/6/98. 

Para que o programa de qualificação dos servidores estaduais não seja 
interrompido, faz-se necessário o planejamento antecipado das demandas 
para o futuro provimento de cargos, tanto para os atuais alunos do Curso 
Superior de Administração Pública, quanto para os que nele venham a 
ingressar, nos próximos anos. Para que não haja aumento potencial de 
despesas - as quais, deve-se lembrar, somente serão efetivamente 
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executadas a partir do exercício de 2003, quando serão providos os 
cargos -, optou-se pela transformação de um número razoável de cargos 
vagos das carreiras de que trata a Lei n.0 13.085, de 1998, e não pela criação 
de novos cargos. 

Nesse aspecto, há, inclusive, uma potencial redução de despesas da 
ordem de R$624.000,00 anuais, dada a diferença entre a remuneração nas 
classes iniciais das carreiras. 

A emenda proposta contribui para o planejamento das atividades 
administrativas em longo prazo, evitando o fim de um programa que vem 
sendo executado com êxito, é reconhecido nacionalmente, sem que se tenha 
acréscimo de despesas orçamentárias para o Estado. Assim, contamos com 
o apoio dos pares á aprovação da emenda. 

EMENDA N° 18 
Acrescente-se, onde convier, o que se segue: 
·§ 1° - A função de redação e edição do noticiário do jornal •Minas Gerais", 

órgão oficial dos Poderes do Estado, fica transferida da extinta Secretaria de 
Estado da Casa Civil e Comunicação Social - SECOM - para a autarquia 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOMG. 

§ 2° - Fica assegurado ao ocupante de cargo de Técnico de Comunicação 
Social ou detentor de função pública lotado e com exercício no extinto órgão 
autônomo Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais na situação referida 
no parágrafo único do art. 24 da Lei n° 11.177 e no art. 1° do Decreto n° 
34.874, ambos de 10 de agosto de 1993, o direito de manifestar a opção de 
que trata o art. 13 da Lei no 11.050, de 19 de janeiro de 1993, desde que 
sejam comprovadas as seguintes condições: 

I - na data da Lei n° 11. 177, 1 O de agosto de 1993, o servidor 
desempenhasse as atribuições inerentes aos cargo ou á função pública 
correspondentes; 

11 - tenha permanecido, por exigência do serviço, em exercício com 
subordinação á editoria geral do órgão oficial dos Poderes do Estado nas 
atividades referidas no inciso anterior, após a Lei n° 11.177, de 1 O de agosto 
de 1993, e até a data da vigência desta lei; 

a) inclui-se, nesta hipótese, o servidor ocupante de cargo em comissão, em 
exercício de atividades inerentes á redação e edição do noticiário do jornal 
•Minas Gerais", na autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. 

§ 3° - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, fica incluída a classe de 
Analista de Comunicação Social I a 111, com sete cargos e nível de 
vencimento de X a XII, no Anexo I, a que se refere o art. 4° da Lei n° 11.177, 
de 1 O de agosto de 1993, assim como as funções públicas de igual 
denominação, em número de vinte e sete, compondo a carreira de 
Comunicação Social. 
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§ 4° - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração 

adotará as providências necessárias para a recomposição do Anexo 111 - F, 
do Decreto n° 36.033, de 19 de setembro de 1994. 

§ 5° - A comprovação das condições a que se referem os incisos I e 11 do § 
2° será feita mediante certidão expedida pela autarquia Imprensa Oficial do 
Estado de Minas Gerais.". 

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2001. 
Sávio Souza Cruz 
Justificação: A emenda tem por finalidade comg1r um entre vanos 

equívocos praticados pela administração estadual anterior. O "Minas Gerais" 
é o elo entre os três Poderes e os 853 municípios mineiros. Editado desde 
21/4/1892, é um veículo de difusão cultural e comunicação social no Estado e 
já abrigou, em seus quadros, jornalistas e intelectuais do nível de Carlos 
Drummond de Andrade, Emílio Moura, Murilo Rubíão, Vivaldi Moreira e tantos 
outros expoentes da literatura e do jornalismo nacional. 

Durante minha atuação na Secretaria de Estado do Planejamento, o então 
Diretor-Geral da Imprensa Oficial, Dr. José Maria Couto Moreira, apresentou 
reivindicação em que mencionava a necessidade de fazer retomar ao órgão 
as. funções editorial e de redação da casa, as quais, por mais de um século, 
lhe pertenceram, e dela haviam sido retiradas pelo Governo anterior, por 
meio da Lei n° 11.177 de 1 0/8/93. Essa lei fez deslocar para a Secretaria da 
Casa Civil os servidores que desempenhavam tais funções. 

Entretanto, conforme ele alertava, a situação ocorre apenas "no papel", 
pois, de fato, os servidores continuam atuando na sede da autarquia. A 
determinação pretendida pela Lei n° 11.177, além de não ser executada, 
criou grande dificuldade para a Imprensa Oficial e grande prejuízo para 21 
servidores, que continuaram a desempenhar as funções, tão inteiramente 
quanto antes, mas sem subordinar-se à autarquia diretamente. 

A situação da Imprensa Oficial é insustentável, por ser ilegal e 
absurdamente precária. Manter-se como simples gráfica é demasiado 
escárnio. Dessa forma, o objetivo da emenda é corrigir um grave erro 
estratégico da administração anterior, devolvendo à IOMG a sua função 
editorial e a sua melhor tradição e reputação para incentivar e incrementar as 
políticas de comunicação e de difusão cultural em Minas Gerais. 

A reabsorção dos jornalistas e revisores nos quadros de pessoal da 
autarquia pode viabilizar a implantação de uma efetiva política de 
comunicação do Governo, junto aos demais e importantes velculos 
controlados pelo Estado. 

Na certeza de que será priorizado o interesse público, dando a real 
dimensão à Imprensa Oficial e à comunicação em Minas Gerais, solicito o 
apoio dos nobres pares à aprovação desta relevante emenda. 
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A Presidência informa, ainda, que deixa de receber, nos termos do 

inciso I do art 288 do Regimento Interno, as seguintes emendas, por não 
serem pertinentes ao assunto de que trata o projeto: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.419/2001 
EMENDA 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica criada, na estrutura da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública, a Delegacia Seccional de Policia Metropolitana no Município de 
lbirité.". 

Justificação: O Município de lbirité, localizado na região metropolitana, 
possui aproximadamente 160.000 habitantes e ocupa a posição de 14• 
cidade mineira no critério populacional. A delegacia de policia civil da 
localidade carece de estrutura adequada as necessidades da comunidade. É 
necessário, então, que se ampliem as possibilidades de atendimento á 
população, a fim de que haja crescimento do nível de segurança. 

A receita "per capita" evidencia o baixo grau de distribuição de renda no 
município. E se observarmos o critério de distribuição do ICMS, 
constataremos que lbirité ocupa a posição de segunda cidade mais pobre do 
Estado. 

No plano jurídico a emenda é perfeitamente cabível, pois a apresentação 
desse tipo de proposição está entre as atribuições do parlamentar, que a 
apresentou a projeto de autoria do Executivo cuja matéria é semelhante à da 
emenda. 

Sob ponto de vista da justiça, temos que o Estado enquanto ente politico, 
deve ter suas atenções voltadas para o bem comum, e a segurança pública, 
nesse aspecto, ocupa patamar de primazia. 

São essas entre outras as razões por que contamos com o apoio dos 
nobres pares para a aprovação desta emenda. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 2001. 
Dinis Pinheiro 

EMENDA 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica criada, na cidade de Curvelo, uma Diretoria Regional de 

Saúde. 
Parágrafo único - A descrição, a competência e a estrutura da Diretoria 

mencionada no artigo serão estabelecidas em decreto.". 
Sávio Souza Cruz 
Justificação: A Região Centro-Oeste está servida por uma única Diretoria 

Regional de Saúde, sediada na cidade-pólo de Sete Lagoas. Todavia, tendo 
em vista a complexidade dessa região, a qual engloba muitos municípios, 
toma-se necessária a criação de outra Diretoria, em Curvelo, a fim de 
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EMENDA 

Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... - Fica criada, na 31" Delegacia Regional de Segurança Pública, 
órgão da estrutura da Secretaria do Estado de Segurança Pública, a Seção 
Médico Legal.". 

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2001. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: As atividades da Policia Judiciária no vale do Jequitinhonha 

ficam bastante prejudicadas pela inexistência, na região, de órgãos técnicos 
de suporte á ação policial. A criação da Seção Médico Legal na 31" 
Delegacia Regional de Segurança Pública, sediada em Diamantina, com 
mais 12 municípios em sua área jurisdicional, vem suprir, em parte, essa 
carência, justificando assim sua criação. 

EMENDA 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Parque Bolivar de Andrade compreende o complexo constituído 

pelo Parque de Exposições Agropecuárias da Gameleira e pelo Centro de 
Feiras e Exposições de Minas Gerais, sob a coordenação do Instituto Mineiro 
de Agropecuária - IMA" 

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2001. 
Agostinho Patrús 

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

Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem 
do dia já publicada, e para a reunião extraordinária, também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

• - Sem revisão do orador. 
ATA DA 158" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 23/5/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Álvaro Antônio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do 
Projeto de Lei n• 1.419/2001; requerimentos dos Deputados Luiz Fernando 
Faria e Adelmo Carneiro Leão; deferimento; discursos dos Deputados 
Sebastião Costa e João Leite; votação do projeto, salvo emendas e 
destaques; aprovação; verificação de votação; inexistência de número 
regimental para votação; anulação da votação; chamada para recomposição 
de quórum; existência de número regimental para discussão 
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei n• 
1.341/2000; discursos dos Deputados João Leite e Amilcar Martins; questão 
de ordem; inexistência de número regimental para a continuação dos 
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trabalhos; questão de ordem; palavras do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley 

Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Elaine Matozinhos - Ermano Batista 
- Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lvair 
Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique -
José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olivia - Pastor George - Paulo Piau - Pedro Pinduca -
Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 20h15min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

- O Deputado Sebastião Costa, 2°-Secretário "ad hoc", procede á leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2" Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei no 

1.419/2001, do Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização de 
Secretarias de Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 6, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação 
com as Emendas n°s 1 a 6, da Comissão de Justiça, e as Emendas n°s 7 a 
12, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 a 6, da Comissão de Justiça; as Emendas 
n°s 7 a 10 e 12, da Comissão de Administração Pública, e as Emendas n°s 
13 a 16, que apresenta; e pela rejeição da Emenda no 11, da Comissão de 
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Administração Pública. No decorrer da discussão, foram apresentadas 
ao projeto emendas dos Deputados Mauro Lobo e Sávio Souza Cruz, as 
quais receberam os n•s 17 e 18, respectivamente. Nos termos do art. 211 do 
Regimento Interno, a Presidência designou como relator das emendas o 
Deputado Luiz Fernando Faria, que opinou pela aprovação das Emendas n•s 
17 e 18 na forma de subemendas que apresentou e que receberam o n• 1. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, em que solicita 
a votação destacada das Emendas n•s 1 a 3. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em 
que solicita a votação destacada do§ 1° do art. 11, do parágrafo único do art. 
20, do parágrafo único do art. 29 e do parágrafo único do art. 45. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 
232 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação do 
projeto, o Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
telespectadores, a nossa preocupação em encaminhar essa matéria se deve 
ao fato de tratar-se de matéria de grande interesse para o Estado de Minas 
Gerais, e o nosso entendimento é que essa matéria precisava ter sido 
discutida mais amplamente nesta Casa. Por outro lado, compreendemos 
também que não é por culpa de V. Exa., Sr. Presidente, é porque a 
Assembléia Legislativa teve, nos seus primeiros meses, diversos vetos a 
serem apreciados, como o da UEMG, da UNIMONTES e aquele que 
destinava recursos para a saúde. Tudo isso fez com que matérias como 
essa, encaminhada em regime de urgência para esta Casa, não permitissem 
que os parlamentares pudessem, na fase de discussão, oferecer a 
contribuição que desejavam. 

Por exemplo, era nosso desejo ter discutido essa matéria. Tratando-se o 
projeto de estrutura para quatro secretarias, admite-se até que, como se trata 
de desmembramento da Secretaria de Estado da Casa Civil e da 
Comunicação, as três secretarias resultantes sejam objeto de um mesmo 
projeto. Não é o ideal porque, na verdade, está havendo extinção da primeira 
e criação de outras três. Com esforço, aceita-se a forma proposta. O mesmo 
não pode ser dito com relação ao sistema de planejamento e à Secretaria de 
Planejamento. que aparecem no mesmo projeto e devem merecer legislação 
especial. Gostaríamos de ter discutido a matéria. Mas, como disse e repito, 
não era justo nem possível atropelar as outras matérias constantes na pauta. 
Entendemos que, em outro momento, mesmo após a aprovação, as 
comissões técnicas poderão discutir essa matéria e oferecer subsídio ao 
Governo, já que nesta fase não nos é permitido, visto ter sido encerrada a 
discussão. 
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Há coisas que estamos a nos perguntar. Por exemplo, á Secretaria de 

Comunicação Social deveria destinar-se a Imprensa Oficial. 
Outra questão: "É necessário que a Loteria Mineira permaneça na Casa 

Civil?". Ou sendo um órgão que trabalha com números não seria mais 
razoável que pertencesse à Secretaria de Estado da Fazenda? Essas 
perguntas precisavam ser feitas em outro momento, na discussão. Mas, 
infelizmente, as circunstâncias, os fatos que antecederam este assunto 
impediram que refletissemos sobre esses temas. Seria oportuno discutir a 
Secretaria de Planejamento e seus órgãos junto com a Secretaria de 
Comunicação Social? A nosso ver, não. 

Compreendo que estou distanciando-me um pouco das questões 
regimentais. Mas é porque estou falando, na fase de encaminhamento, sobre 
assuntos que deveria ter abordado na fase de discussão, o que não tive 
oportunidade de fazer, em virtude da matéria anterior. 

Fica aqui nossa preocupação e nossa ponderação para que, noutras 
oportunidades, o próprio Govemo, quando encaminhar mensagem como 
essa a esta Casa o faça de forma absolutamente cautelosa. Misturar três ou 
quatro secretarias, tratar de inúmeros cargos, colocar atribuições como 
codificação para a secretaria fazer por resolução é, de fato, motivo para 
preocupação. Não estamos aqui para criar embaraço, mas para cumprir o 
dever e dizer à opinião pública de Minas Gerais que nem tudo passou 
despercebido. O que estamos procurando mostrar é tão-somente que há 
detalhes que deveriam ser tratados em outras Pastas. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o 
Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores 
da TV Assembléia, temos novamente a oportunidade de tratar do Projeto de 
Lei n• 1.419/2001. É claro que um projeto como esse, que trata da 
organização de tantas secretarias, deveria merecer maior atenção na sua 
votação. Até esperávamos que cada uma das secretarias, cada uma das 
questões tratadas no mesmo projeto fosse tratada separadamente, e a 
Assembléia Legislativa poderia dar uma contribuição maior na reorganização 
dessa secretaria. 

Também acompanhamos e vemos a pressa de se montar tudo isso, de 
votar, vimos o anseio e o atropelo para votar imediatamente, a fim de atender 
ao Governo. Mas, infelizmente, a lógica que prevalece não é a de atender à 
população de Minas Gerais. Volto a repetir da tribuna: o que tem persistido, 
infelizmente, na Assembléia Legislativa, é uma lógica que não contempla a 
população de Minas Gerais, mas o interesse do Governo. É o que interessa 
ao Govemo que faz com que a Assembléia Legislativa vote de forma 
imediata, algumas vezes açodadamente, projetos que, com o conhecimento 
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dos Deputados, com o conhecimento da Casa, poderiam ter contribuição 
maior. É o caso específico desse projeto, é o caso do pedido que estamos 
vendo em relação à abertura de crédito suplementar. A Assembléia 
Legislativa, quando da votação do orçamento, já concedeu créd~o 

suplementar ao Executivo, e, apesar de todo o discurso, apesar de tudo que 
saiu para a população, de toda a propaganda de que esse é um projeto que 
não gerará gastos, que não criará mais despesas para o Poder Executivo e 
para o Governo do Estado, há a solicitação de um crédito suplementar de 
R$83.323.000,00. Vemos toda a instrumentalização para a campanha do 
Governador do Estado à Presidência da República e, me parece, a 
campanha do Vice-Governador ao Governo do Estado. O que falta é 
perguntar à população de Minas Gerais se está de acordo em pagar a conta 
dessas campanhas, em pagar essa festa. Logo de cara a população vai 
pagar R$83.000.000,00 para essa festa que está sendo realizada. Vimos 
vários Deputados denunciarem o uso da máquina na campanha para a 
Presidência do PMDB e vemos agora a criação da Secretaria de 
Comunicação, que já gastou, recentemente, R$800.000,00 para uma 
propaganda nacional e, é claro, faz parte também desse "road show", da 
campanha do Governador à Presidência da República, e a população vai 
pagar agora novamente. 

Acompanho a opinião do Deputado Sebastião Costa em relação à Loteria 
do Estado, que ficará subordinada à Casa Civil. Não mexe com arrecadação 
e números, é claro que em alguns momentos mexe com cadeira de rodas 
também, mas ficará na Casa Civil? Não seria melhor na Secretaria da 
Fazenda? Por isso votaremos contra, pois não concordamos que se vote 
dessa maneira matéria tão importante para o povo de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado João Leite - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 29 Deputados, número insuficiente para 

votação. A Presidência toma sem efeito a votação e, nos termos do § s• do 
art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados, para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Alvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Não há 

quórum para votação, mas o há para a discussão da matéria em pauta. 
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Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei n• 

1.341/2000, do Governador do Estado, que altera a redação do art. 3• da Lei 
n• 11.721, de 29/12194, que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal 
da Educação e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. A 
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n• 1, da Comissão de Justiça. Com a palavra, para discutir o 
projeto, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de continuar a discussão 
desse projeto. Tivemos oportunidade, na parte da tarde, de tratar dele. 
Entrávamos na discussão do substitutivo apresentado pelo Deputado Ermano 
Batista, que procurou, de alguma forma, resguardar os direitos desses 
servidores que têm os seus contratos renovados. Na verdade, esses 
servidores, terminados seus contratos, quando se desligam do Estado, 
perdem todos os direitos. 

O Deputado Ermano Batista procurou, no Substitutivo n• 1 ao Projeto de Lei 
n• 1.341/2000, reparar essas injustiças, especialmente no que diz respeito 
àqueles que estão em função de ajudante de serviços gerais do quadro de 
pessoal da Secretaria de Estado da Educação e que, no futuro concurso 
público, teriam de competir com outras pessoas que já têm o nível de 
escolaridade requerido no edital do concurso. 

No art. 3°, o Deputado Ermano Batista coloca que as funções dos cargos 
de provimento efetivo do quadro de pessoal da Secretaria poderão ser 
exercidas temporariamente, em caso de vacãncia, por servidor designado 
para função pública correspondente ao cargo vago atê 30/6/2002, ou seu 
provimento por concurso público; os serviçais contratados pelo Estado que 
na data da publicação desta lei estiverem no efetivo exercício das funções do 
cargo de ajudante de serviços gerais pelo prazo mínimo de três anos; o 
candidato que apresentar sua inscrição no concurso para provimento de 
cargos da classe de ajudante de serviços gerais instituído pelo Edital n• 15, 
publicado no Diário do Executivo de 28/10/94. 

Entendemos que justiça a esses servidores seria feita se a eles fossem 
dados os direitos mínimos, básicos, que todos os trabalhadores brasileiros 
gozam e que, lamentavelmente, eles não têm . 

Conhecemos alguns servidores que prestam serviço ao Estado há 15, 20 
anos. Conheço, pessoalmente, o caso de uma servidora com 25 anos de 
contrato no Estado e que um dia, encerrado esse contrato, sairá sem nenhum 
dos direitos que os trabalhadores brasileiros têm. 

É uma injustiça que se perpetua no Estado com esses servidores. É claro 
que somos a favor e queremos os concursos públicos. Apesar de que, nesse 
Governo, a todo momento ouvimos falar em concurso público, mas, 
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efetivamente, não acontece, não vemos possibilidade de serem 
chamados aqueles que passarem pelo concurso público anunciado muitas 
vezes pelo Secretário da Educação e pelo Governador. 

Eu, especialmente, por estar cursando faculdade, vejo entre meus colegas 
a expectativa de realização desse concurso. Entre eles isso já virou motivo 
de riso, ninguém acredita mais nisso, porque, a todo o momento, o 
Governador falava nesse concurso para a educação, e, efetivamente, não 
aconteceu. Se acontecer nesse Governo, a chamada dos aprovados se dará 
só no próximo Govemo. 

Vemos toda essa fita, esse "jogar para a torcida", e não vemos justiça 
sendo feita com relação a esses contratados, que se perpetuam no Estado, e 
não vemos o concurso público tão esperado pelos profissionais da área da 
educação. 

Apresento mais um dado: temos, no magistério, hoje, 100 mil professores 
contratados, aguardando concurso público, que, mesmo ocorrendo neste 
Governo, não possibilitará que sejam chamados. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)*- Deputado João Leite, meu Líder 
nesta Casa, acompanho seu pronunciamento com atenção e sei da 
importância de suas observações. Acabo de receber um telefonema do 
Deputado Miguel Martini, que, impossibilitado de estar aqui, agora, pediu-me 
que comentasse, de público, sua grande preocupação quanto a uma 
movimentação na Casa, nesta tarde e começo de noite. 

Um grupo de representantes de interesses de cartórios, contrários a seu 
projeto que procura moralizar o pagamento de taxas pelos cartórios (o índice 
de evasão é acima de 95%), está articulando um novo projeto para tentar 
suplantar o seu. O referido Deputado pediu-me que denunciasse o fato, para 
que todo o povo de Minas Gerais o acompanhasse com atenção, pois é 
preciso moralizar a administração pública e todos os segmentos da 
sociedade. Não é possível dizer que os políticos agem dessa ou daquela 
maneira, quando profissionais liberais sonegam imposto, ou donos de 
cartório não pagam o devido. 

O Deputado Miguel Martini torce para que essa informação não seja 
verdadeira, assim como todos nós, mas é preciso que se faça o alerta, para 
que a população e os Deputados fiquem vigilantes, a fim de defender seus 
interesses e impedir que se enfiem, goela abaixo da Assembléia e do povo 
de Minas, projetos prejudiciais. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Agradeço, Deputado Amilcar Martins. A situação 
dos cartórios em Minas Gerais é inaceitável. A Assembléia teve a 
oportunidade de se pronunciar a respeito disso, afirmando a necessidade de 
haver concursos para a área, apesar de, até hoje, nada ter acontecido. Isso 
tem de ser explicado, e aguardamos um pronunciamento do Tribunal de 
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Justiça sobre o problema. 

Sei que o Deputado Miguel Martini gostaria de estar aqui, para discutir o 
projeto, assim como fará V. Exa., bem como o Deputado Ermano Batista, que 
se debruçou sobre a matéria, trazendo uma grande contribuição aos 
contratados do Estado, e mostrará aos Deputados a importância de votar no 
substitutivo que apresenta, e o Deputado Kemil Kumaira. O PSDB mostra 
que está alerta em relação a várias situações. 

Nós e esta Casa procuramos fazer justiça em relação aos cartórios e 
acompanhamos a situação com atenção, dando oportunidade para que mais 
de 2 mil cargos fossem preenchidos por concurso público. Agora, a 
Assembléia e o povo merecem uma explicação do Tribunal, que tem de 
realizar o concurso público. 

Várias pessoas fizeram cursos preparatórios para prestar esse concurso, e, 
até hoje, o Tribunal de Justiça não fez nenhuma chamada. 

Não aceitamos votar os projetos dessa maneira, pois desejamos conhecer 
o que estamos votando. Estamos dando a nossa contribuição. Fiquei feliz 
em, ao analisar o projeto, ver a nossa contribuição, porque o Deputado 
Ermano Batista, que nos representa na Comissão de Justiça, deu grande 
contribuição no tocante à injustiça que vem sendo perpetuada contra esses 
trabalhadores. Algumas pessoas, há 10, 15, 20, 25 anos, estão trabalhando 
sem ser portadoras dos direitos mfnimos que todos os trabalhadores 
brasileiros deveriam ter. Não aceitamos votar esse projeto dessa maneira. 
Estaremos acompanhando a contribuição que o Deputado Ermano Batista 
deu a esse projeto na votação. 

Quando tivermos número de Deputados em Plenário, estaremos votando 
esse projeto, que não é o melhor. Apesar de conhecermos todas as 
dificuldades, pois a situação não é fácil também para o Estado, gostaríamos 
de estar votando os direitos que deveriam ter sido concedidos a esses 
trabalhadores. 

Mas, lamentavelmente, o Governo enviou um projeto que não traz 
nenhuma novidade, apenas repete o que vem acontecendo, ou seja, o 
projeto de 1994, ainda do Governo Hélio Garcia, que prorrogava essa 
possibilidade de o governo fazer os contratos. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antõnio) -Com a palavra, para discutir o 
projeto, o Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso 
dar continuidade à discussão do Projeto de Lei n° 1.341/2000, enviado pelo 
Governador do Estado, que altera a redação do art. 3° da Lei n° 11.721, de 
29/12/94, que cria e transforma cargos no quadro de pessoal da educação e 
dá outras providências. 

As primeiras considerações a serem feitas sobre esse projeto é que a 
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questão da educação não pode receber um tratamento técnico, como se 
fosse meramente administrativa. Estamos falando de providências e de 
mudanças na educação pública do Estado; para repetir um lugar-comum, é o 
maior investimento que se faz em uma nação. Um povo sem educação formal 
é um povo sem futuro. 

Particularmente, o investimento na educação dos segmentos mais pobres e 
carentes da nossa população representa uma responsabilidade ainda maior 
de todos os que compartilham, em qualquer nível, da responsabilidade da 
administração pública do Estado. Mais do que isso, não apenas como 
representantes de um Poder, mas como cidadãos, é nossa obrigação 
acompanhar, de forma atenta, todas as medidas, todas as propostas de 
transformação da política educacional no Estado. 

Portanto, em lugar de uma mera questão administrativa de criação de 
órgãos, transformações aqui ou acolá, estamos falando de uma questão 
muito mais ampla, que é a política pública educacional no Estado. Como é de 
praxe neste Governo, a educação tem merecido um tratamento superficial, 
leviano, inconseqüente, incompetente, que não favorece os interesses 
maiores da nossa gente e, repito, sobretudo, dos jovens humildes de Minas 
Gerais. 

Vejo que se posiciona para apartear-me um dos grandes representantes do 
povo de Minas nesta Casa, o Deputado Ermano Batista, que emitiu um 
parecer sobre esse projeto e tem um grande conhecimento dessa matéria, 
como Deputado experiente, ex-Prefeijo, homem que tanta contribuição tem 
dado à vida pública do Estado. Especificamente nesse caso, ele tem uma 
contribuição particularmente importante. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Agradeço a concessão deste 
aparte, nobre Deputado Amilcar Martins. Na verdade, essa reforma 
administrativa acabou transformando-se em um projeto de pouca 
importãncia. Seu alcance é muito pequeno, em vista do que deveria 
acontecer. Nossa proposta, ao emendar o projeto, é exatamente para evitar 
que o Estado continue a fazer comércio com a arrecadação de inscrições 
para o serviço público estadual. Isso vem acontecendo de forma costumeira, 
principalmente agora, que o Governador do Estado impede a participação 
dos concursos públicos para faxineiros e serviçais, justamente aqueles de 
menor recurso intelectual. Reputo isso uma injustiça tremenda, uma vez que 
não se tem de perguntar a uma faxineira se sabe fazer análise sintática ou 
análise léxica. Não é necessário fazer esse tipo de pergunta; é necessário, 
apenas, perguntar se ela sabe limpar, se sabe cozinhar com competência e 
asseio. 

Também estamos garantindo àqueles que já se inscreveram, no ano 
passado, a condição de participar do concurso, independentemente de nova 
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inscrição e do nível intelectual. Reputamos isso um ato de justiça para 
com esse segmento e com os serviçais. De vez em quando, encontramos 
alguns que já trabalham há 10, 12, 14, até 15 anos. E, se prevalecer a 
vontade deste Governo, estarão impedidos de continuar trabalhando. 

Então, a nossa proposta é que se garanta a esses servidores leais, 
competentes e dedicados o direito de participar do concurso público, 
independentemente do grau de escolaridade, porque, se estão, há dois, três, 
quatro. seis, oito anos no serviço, já provaram a competência que têm, já 
foram aprovados pela comunidade do colégio e da congregação. 

Gostaria de ressaltar o ato de justiça que estamos fazendo com esse 
pessoal. Muito obrigado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)* - Estamos aqui, 
Deputado Amilcar Martins, para ouvi-lo. Acho que pode completar o que 
deseja falar, porque temos alguns Deputados presentes. É importante sua 
palavra. Quando encerrar seu pronunciamento, poderá pedir a verificação de 
quórum. É o que lhe sugiro, já que os telespectadores estão ouvindo-o. 

Nobre Deputado, como Líder do PDT, gostaria de colocar uma das 
preocupações do nosso partido, ou seja, garantir a esses servidores, que já 
estão há cinco, seis anos trabalhando, a inscrição, independentemente da 
escolaridade. Entendo que - lembro-me do Deputado que me antecedeu -
não há como impedir de fazer essa prova uma pessoa que já está nessa 
atividade há muito tempo. Essa foi uma das garantias do Líder do Governo. A 
nossa preocupação maior é com esses serviçais, com essas pessoas que 
colaboram com a educação neste Estado, com essas pessoas que estão, à 
sua maneira, ajudando no ensino de nossos meninos, de nosso futuro. 

Tenho uma emenda apresentada em Plenário, garantindo uma pontuação 
extra para as serventes, que terão, a cada ano de trabalho, uma pontuação a 
mais. Se V. Exa. perguntar por que ainda não apresentei essa emenda, já 
que estamos no processo de discussão, respondo-lhe que, na hora da 
votação, nós a apresentaremos. Em nenhum momento queremos uma 
emenda inconstitucional. Então, Deputado, a assessoria desta Casa e do 
meu gabinete estão estudando o assunto, para que não prejudiquemos essas 
pessoas, mas entendo que está na hora de ter uma só voz, 
independentemente de situação. para pedirmos antecipadamente a garantia 
do Secretário Murílio Hingel, para que essas pessoas tenham sua vaga. 

Independentemente de partido, de cor partidária, se é Oposição ou 
Situação, gostaria que pedíssemos esse compromisso ao Secretário da 
Educação. Vamos garantir a vaga dessas pessoas que já trabalham nas 
escolas estaduais. Gostaria que V. Exa. se unisse a nós nesse compromisso. 
Obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte do Deputado Alencar da 

~--------------------~--------------J 
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Silveira Júnior e gostaria de dizer que essa garantia de medidas às quais 
V. Exa. se referiu foi iniciativa do Deputado Ermano Batista, da Bancada do 
PSDB, por meio do Substitutivo n° 1. Fico feliz de saber que outros 
Deputados de outras bancadas vão acatar essa iniciativa. 

Questão de Ordem 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que encerre, 

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

número regimental para a continuação dos trabalhos. 
Questão de Ordem 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, esta Casa tem que 
parar de dizer que o projeto foi de iniciativa de fulano, sicrano ou beltrano. 
Todos queremos o melhor para esses funcionários da educação. O PDT fez a 
sua emenda, teve a garantia do Secretário, mas essa é uma vitória da 
Assembléia Legislativa. Vamos fazer o melhor, cobrar propostas, trabalho. O 
Governo está parado. Vamos esquecer essa briga partidária e lembrar que 
Minas Gerais é muito grande. 

O Brasil está mudando, porque nós estamos mudando. E aqui nesta Casa 
estamos dando o exemplo para toda a Minas Gerais. Obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, nos termos do art. 27 4 do Regimento Interno, encerra a 

discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.341/2001, uma vez que 
este permaneceu em ordem do dia para discussão por quatro reuniões, e 
informa ao Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto 
a seguinte emenda: 

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.341/2001 
Altere-se a redação do art. 3° constante no art. 1° do Substitutivo no 1: 
"Art.1°- .................................................................................. . 
'Art. 3° - As funções dos cargos de provimento efetivo do Quadro de 

Pessoal da Secretaria de Estado da Educação poderão ser exercidas 
temporariamente, em caso de vacãncia, por servidor designado para a 
função pública correspondente ao cargo vago, até o seu provimento por 
concurso público, que deverá dar-se, impreterivelmente, até 31 de março de 
2002.'.". 

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: Cuida a emenda de apontar um prazo para a contratação por 

tempo determinado, de que trata o projeto. Têm sido feitas designações e 
prorrogações desde 1994, perdurando uma situação que vem se arrastando 
por vários Governos. O atual Governo prometeu realizar o concurso público 
para provimento de diversos cargos, tanto no Quadro do Magistério quanto 
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no Quadro da Educação. Entretanto, achamos imprescindível que se 
aponte um prazo para que se realize o concurso e se nomeiem os 
classificados, sem que seja necessária nova prorrogação. Indicamos o mês 
de março porque é a data limite a partir da qual não são permitidas 
nomeações, por causa das eleições do ano que vem. 

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

Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 24, às 9 horas, nos 
termos do edital de convocação, bem como para a reunião ordinária da 
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a 
reunião. 

• - Sem revisão do orador. 
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Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho e Wanderley 
Ávila 

Sumário: Comparecimento -.Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Oficios e telegramas - 2" Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n•s 1.558 a 1.563/2001 -
Requerimentos n•s 2.281 a 2.288/2001 - Requerimentos dos Deputados Ivo 
José, Luiz de Menezes e Pedro Pinduca - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Transporte, de Saúde e de Assuntos Municipais e dos 
Deputados Wanderley Ávila e Maria Olivia (2) -Oradores lnscr~os: Discursos 
dos Deputados Ambrósio Pinto, João Leite, Miguel Martini, Márcio Cunha e 
Sargento Rodrigues - 2" Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de 
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Luiz Menezes; 
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Pedro 
Pinduca; aprovação - Requerimento do Deputado Miguel Martini; 
deferimento; Requerimento do Deputado Sebastião Costa; deferimento; 
discurso do Deputado Alberto Bejani - 2" Fase: Chamada para verificação de 
quórum; existência de número regimental para votação - Discussão e 
Votação de Proposições: Votação, em 1• turno, da Proposta de Emenda á 
Constituição n• 39/2000; discursos dos Deputados Sebastião Costa, Miguel 
Martini, Antônio Andrade, Márcio Kangussu, Antônio Genaro, Bené Guedes, 
Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão, Cristiano Canêdo, Elaine 
Matozinhos, lrani Barbosa, Cabo Morais, Carlos Pimenta e Sargento 
Rodrigues; questão de ordem; discursos dos Deputados Luiz Tadeu Leite, 
Dimas Rodrigues, Luiz Fernando Faria, Hely Tarqüinio, Luiz Menezes, 
Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, João Pinto Ribeiro, Alberto Bejani, 
Edson Rezende, Gil Pereira, Agostinho Patrús, Alberto Bejani, Antônio Carlos 
Andrada, Chico Rafael, Ermano Batista e Rogério Correia; votação da 
proposta, salvo emendas e subemendas; aprovação; votação da Emenda n• 
1 da Subemenda n• 2 á Emenda n• 2 e da Subemenda n• 1 à Emenda n• 5; 
aprovação; prejudicialidade da Subemenda n• 1 à Emenda n• 2 e das 
Emendas n•s 2 e 5; votação das Emendas n•s 3 e 4; rejeição; declaração de 
voto- Questão de ordem -Votação, em 1• turno, do Projeto de Resolução n• 
754/99; aprovação na forma do Subslliutivo n• 1; discussão, em 1• turno, da 
Proposta de Emenda à Const~uição n• 44/2001; encerramento da discussão; 
inexistência de quórum qualificado para votação da proposta de emenda à 
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Constituição - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar 
n• 28/2000; apresentação das Emendas n°s 26 a 28; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de 
Administração Pública para parecer - Discussão, em 1• turno, do Projeto de 
Lei n° 1.025/2000; aprovação na fonma do Substitutivo n• 2; prejudicialidade 
do Substitutivo n° 1; Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.321/2000; 
aprovação - 3• Parte: Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do 
Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro 
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - Anderson 
Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Errnano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - 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 Menezes 
- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Martini - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia 
- Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Carlos Pimenta, 2°- Secretário "ad hoc·, procede à leitura da 

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

- A Deputada Maria Olivia, 1"-Secnetária "ad hoc·, lê a seguinte 
correspondência: 
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OFÍCIOS 

Do Sr. Virgílio Guimarães , Deputado Federal, agradecendo o convite para 
evento realizado nesta Casa. 

Do Sr. Nelson Marchezan, Deputado Federal, encaminhando exemplar do 
relatório da CPI dos Medicamentos, da Câmara dos Deputados. (-A CPI da 
Saúde.) 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado (2), 
prestando informações relativas ao processo licitatório do terminal rodoviário 
de Belo Horizonte, em atenção a requerimento da Comissão de Fiscalização 
Financeira encaminhado pelo Oficio n• 751/2001/DLE; e encaminhando cópia 
da Instrução Normativa n• 01/2001, que estabelece procedimentos relativos â 
Lei de Responsabilidade Fiscal, em atenção a pedido contido no Oficio n• 
105/2001/DLE. 

Do Sr. Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda (2), encaminhando o 
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Liquida relativa ao período 
de maio de 2000 a abril de 2001 e os Demonstrativos Contáveis da 
Administração Direta Indireta e Fundos Estaduais que menciona, referentes 
ao mês de abril de 2001. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça, 
informando, com relação ao Requerimento n• 2.161/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, que o expediente foi encaminhado à Secretaria da 
Segurança Pública. 

Do Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura, sugerindo 
data para a realização de reunião solene comemorativa do centenário de 
nascimento do Prof. Pedro Aleixo. 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secreiano da Segurança Pública (3), 
informando, com relação ao Requerimento n• 2.1 04/2001, do Deputado 
Djalma Diniz (destinação de viatura para a Delegacia de Polícia da Comarca 
de Mutum), que o pedido será encaminhado por ocasião da aquisição de 
novas viaturas; encaminhando, em atenção ao Requerimento n• 2.001/2001, 
da Comissão de Direitos Humanos, a relação dos policiais civis classificados 
na Delegacia de Policia da Comarca de Mutum; e comunicando, em atenção 

· ao Requerimento n• 2.111/2001, da Comissão de Direitos Humanos, que o 
expediente foi encaminhado ao Chefe do Estado-Maior da PMMG. 

Do Sr. Elias Nahas, Secretário do Trabalho, solicitando a indicação dos 
representantes desta Assembléia no Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, confirmando a participação de representantes dessa 
Secretaria em reunião da Comissão de Transporte, em 23/5/2001. (À 
Comissão de Transporte.) 
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Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, 

em atenção ao Requerimento n• 1. 76212000, do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, prestando informações referentes ao recadastramento de servidores 
aposentados. 

Do Sr. Gilson Cantarino O'Dwyer, Secretário de Estado da Saúde do Rio de 
Janeiro, prestando informações referentes ao medicamento Didanosina. (- À 
CPI da Saúde.) 

Do Sr. João Cãndido Brilhante Neto, Chefe de Gabinete do Ministro da 
Agricultura, em atenção ao Requerimento n• 2.134/2001, da Comissão de 
Política Agropecuária, informando que o assunto objeto do referido 
requerimento foi submetido à Secretaria de Produção e Comercialização do 
Ministério da Agricultura. 

Do Sr. Raimundo Dantas dos Santos, Chefe de Gabinete do Ministro dos 
Transportes, em atenção a requerimento da Comissão de Transporte, 
prestando informações relativas às obras de pavimentação do trecho 
ltacarambi - Manga da BR-153. 

Do Sr. Gilsinho Lopes, Presidente da CPI criada para apurar denúncias de 
corrupção no Governo do Estado do Espírito Santo (2), solicitando 
autorização para realização de reunião dessa CPI nesta Casa, para colher o 
depoimento do Sr. Nilton Antônio Monteiro, e solicitando o cancelamento da 
reserva de local para a referida reunião. 

Dos Srs. Jerson Domingos, 2•-secretário da Assembléia Legislativa do 
Estado do Mato Grosso do Sul, e Robinson Correa Gontijo, Diretor Regional 
do SESC-MG, agradecendo o envio do relatório de atividades desta 
Assembléia no biênio 1999-2001. 

Do Sr. Cláudio César da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Matozinhos, em atendimento a pedido da Vereadora Francisca Martins, 
aprovado por unanimidade, solicitando seja realizada reunião da Comissão 
de Meio Ambiente no município mencionado, para se debaterem problemas 
da região. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Gelson Luiz da Moura, Presidente da Câmara Municipal de Além 
Paraíba, encaminhando representação do Vereador Antônio da Cunha 
Coelho, aprovada por unanimidade, em que solicita ao Governador do Estado 
mantenha em funcionamento a Defensoria Pública do Estado. (- À Comissao 
de Administração Pública.) 

Do Sr. João Antônio Rocha Milagres, Presidente da Câmara Municipal de 
Senhora de Oliveira, comunicando a posse do Vereador Antônio Martins, em 
virtude do afastamento temporário do Vereador Pedro Aécio dos Reis, da 
Coligação PMDB-PL. 

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Pedro Leopoldo, encaminhando o informe financeiro dessa Câmara, referente 

~--------------------~------------__J 
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ao mês de abril de 2001. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG, 
prestando informações relacionadas ao pedido feito pelo Deputado Kemil 
Kumaira por meio do Requerimento n• 2.070/2001, em que pleiteia a 
instalação de um destacamento para o Distrito de Marambainha, uma viatura 
para a sede do município e a designação de mais um policial para o 
destacamento do ponto do Marambaia. (- Anexe-se ao Requerimento n• 
2.070/2001.) 

Do Cel. PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG, 
encaminhando informações acerca do pedido feito pela Comissão de Direitos 
Humanos por meio do Requerimento n• 1.678/2000, em que postula a 
apuração da denúncia apresentada pelos Srs. Hélio Gomes Carvalho Filho e 
Félix Mendes Tavares.(- Anexe-se ao Requerimento n• 1.678/2000.) 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal, notificando a liberação de recursos destinados ao 
Estado. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Dr. Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça do PROCON 
Estadual, comunicando que se fará representar pelo Dr. Femando de 
Almeida Martins na reunião do dia 23/5/2001, com as Comissões de Saúde e 
de Defesa do Consumidor. (-À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Da Dra. Mary-Ann de Campelo Pereira, Promotora de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Ceará, pleiteando seja enviada á Promotoria Pública da 
Comarca de Independência, CE, cópia do processo legislativo de que 
resultou a Lei Estadual n• 12.426, de 27/12/96. 

Do Sr. Luiz Roberto dos Santos, Chefe de Gabinete da Presidência da 
Junta Comercial do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da 
composição societária da empresa Consórcio Rodovida. (- À Comissão 
Especial das Multas.) 

Do Sr. José Menezes Neto, Dinetor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social, comunicando transferência de recursos para 
o Fundo Estadual de Assistência Social - MG, destinado ao Projeto Agente 
Jovem. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe do DETRAN-MG, informando, em atenção 
a Requerimento n• 2.097/2001, do Deputado Pedro Pinduca, que o 
credenciamento de novas clinicas depende de processo licitatório e que já 
existe um trabalho em andamento para resolver o problema. 

Da Sra. Maria Cecilia Lopes de Abreu, Coordenadora de Educação de 
Tránsito do DETRAN-MG, solicitando a divulgação do concurso Motorista e 
Motociclista Padrão MG/2001, a ser promovido por esse órgão. (- À 
Comissão de Transporte.) 

Do Sindicato dos Delegados de Policia do Estado de Minas Gerais e outras 
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entidades, manifestando-se contra que, segundo eles, teriam sido feitas 
pelos Deputados Marcelo Gonçalves e Rogério Correia com base em 
denúncias do traficante Femandinho Beira-Mar. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Da Sra. Maria de Fátima de Oliveira Marques, Corregedora-Chefe da 
Prefeitura de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao processo 
que investigou denúncia contra o Prof. Geraldo de Souza, em atenção a 
pedido contido no Requerimento no 2.058/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos. 

Do Sr. Ramon Lima, Gerente Executivo do Instituto Helena Antipoff (2), 
encaminhando relatórios anuais das atividades dessa entidade e da APAE de 
Divinópolis. (- À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Ricardo Sasseron, Presidente da Cooperativa Agropecuária 
Regional de Andradas Ltda., manifestando o apoio dessa entidade aos 
servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária. (- À Comissão de Politica 
Agropecuária.) 

Do Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de Minas Gerais, enviando cópia de documento 
assinado por essa entidade e pela Superintendência Regional do INCRA, por 
ocasião da mobilização Grito da Terra Brasil - 2001. (- À Comissão de 
Política Agropecuária.) 

Da Sra. Cássia Tavares, Presidente da Federação das Associações de 
Criadores de Animais das Raças Leiteiras de Minas Gerais, protestando 
contra a atitude de autoridades públicas em relação aos pecuaristas. (- À 
Comissão de Política Agropecuária.) 

Do Sr. Marcos Francisco Pereira e outros, signatários da "Carta de 
Passos", pedindo o apoio da Casa a reivindicações atinentes à área da 
educação no Estado. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Nilson Andrade, Presidente da Cooperativa Mista Agropecuária de 
Paraguaçu Ltda., manifestando o apoio dessa entidade ao !MA. (- À 
Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. Leopoldo Bessone, Diretor-Presidente da PREVIMINAS, 
encaminhando exemplar do "Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Financeiras do Exercício de 2000", dessa instituição. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Francisco N. Sales Bessa, Diretor Superintendente da Rede Alvosat 
de Comunicação, apresentando proposta, dessa rede de comunicação, de 
parceria com emissoras do interior de Minas e colocando dois minutos da 
programação da Rádio Alvorada à disposição da Assembléia, para 
veiculação de noticias de seu interesse. (-À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Rander Maia, Diretor Provedor da Santa Casa de Misericórdia de 

~------------------------------------J 
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Boa Esperança, solicitando o apoio da Casa a um programa de 
saneamento financeiro das Santas Casas. (-À Comissão de Saúde.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. José Alencar, Senador, e José Antônio Delgado, Prefeito 

Municipal de Oratórios, agradecendo convite para participar de evento 
realizado nesta Casa. 

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: 
PROJETO DE LEI N" 1.558/2001 

Institui o Programa Mineiro de Incentivo à Instalação de Centrais Eólicas 
para Geração de Energia - Projeto Catavento - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituido o Programa Mineiro de Incentivo à Instalação de 

Centrais Eólicas para Geração de Energia - Projeto Catavento. 
Art. 2° - O Programa Mineiro de Incentivo à Instalação de Centrais Eólicas 

tem por finalidade incentivar a produção de eletricidade a partir da energia 
dos ventos. 

Art. 3° - O Programa de que trata esta lei tem como meta: 
1 - promover estudos visando à ampliação do uso de energia eólica; 
11 - promover a divulgação e qualificação das vantagens do uso da energia 

eólica; 
111 -financiar a aquisição de equipamentos geradores de energia eólica; 
IV - financiar pesquisas de mapeamento do potencial eólico no Estado e 

outras, pelas entidades envolvidas no Programa. 
Art. 4°- Terão prioridade nos financiamentos de que trata o inciso 111 do art. 

30: 
I - o produtor rural das regiões identificadas com grande potencial de 

geração de energia; 
11 - pequenas e microempresas das regiões com grande potencial de 

geração de energia; 
111 - as prefeituras municipais das regiões com grande potencial de geração 

de energia. 
Art. 5o - Fica criado o Conselho Deliberativo do Programa Mineiro de 

Incentivo à Instalação de Centrais Eólicas para Geração de Energia - Projeto 
Catavento -, que será composto pelos seguintes órgãos e instituições: 

I - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; 
11 -Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
li l-Associação Mineira de Municipios; 
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IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais; 
V- Companhia Energética de Minas Gerais; 
VI - Universidade Federal de Minas Gerais; 
VIl - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais; 
VIII - Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais; 
IX- Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais; 
X- Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais; 
XI -Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais; 
XII - SEBRAE; 
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XIII - Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas 
Gerais; 

XIV- Secretaria de Estado das Minas e Energia; 
XV-UEMG. 
Art. 6" - Compete ao Conselho Deliberativo do Programa: 
I - divulgar relatórios semestrais de suas atividades, por meio do diário 

oficial e de sistemas informatizados de comunicação de dados dos órgãos e 
entidades que o compõem; 

11 - elaborar programa anual de incentivo à energia eólica; 
111 - identificar e delimitar áreas propícias e adequadas à instalação de 

geradores de energia eólica; 
IV- registrar e fiscalizar as unidades de produção; 
V- incentivar o desenvolvimento técnico e econõmico das centrais eólicas; 
VI- apoiar o desenvolvimento de pesquisas e experimentos que visem à 

produção de energia eólica; 
VIl - celebrar convênios, contratos e instrumentos congêneres com 

entidades de direito público ou privado; 
VIII - deliberar sobre os financiamentos a serem concedidos, após análise 

técnica a ser feita pela CEMIG. 
Art. 7" - Os recursos para a execução do Programa serão obtidos: 
I - por meio da dedução de O, 1% (zero vírgula um por cento) no valor de 

cada conta de energia elétrica; 
11 - por meio do repasse de 30% (trinta por cento) do total dos recursos de 

investimento obrigatório da CEMIG na produção de energia alternativa; 
111 - por meio de outras fontes. 
Parágrafo único- Estes recursos comporão o Fundo Estadual de Incentivo 

às Fontes Alternativas de Energia, a ser gerido na forma da Lei 
Complementar n• 27, de 1993, tendo como órgão gestor a CEMIG e como 
agente financeiro o BDMG. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 9" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o 

~----------------------~------_J 



disposto no art. 161, I, da Constituição do Estado. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
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Justificação: Este projeto tem por finalidade instituir um programa voltado 
para a produção de eletricidade a partir da energia eólica e a sua implantação 
no Estado, a começar pelos municípios, produtores rurais, pequenas e 
microempresas e outros setores capazes de fomentar nossa economia. 

A energia dos ventos é uma abundante fonte de energia renovável, limpa e 
disponível em todos os lugares. A utilização desta fonte energética para a 
geração de eletricidade em escala comercial teve início há pouco mais de 30 
anos e, por meio de conhecimentos da indústria aeronáutica, os 
equipamentos para a geração de energia eólica evoluíram rapidamente. 

No inicio da década de 70, com a crise mundial do petróleo, houve um 
grande interesse de países europeus e dos Estados Unidos em desenvolver 
equipamentos para a produção de eletricidade c~ quais ajudassem a diminuir 
a dependência do petróleo e do carvão. Mais de 50 mil novos empregos 
foram criados, e uma sólida indústria de componentes e equipamentos foi 
desenvolvida. 

Atualmente, a indústria de turbinas eólicas vem acumulando crescimento 
anual acima de 30% e movimentando cerca de U$2.000.000.000,00 em 
vendas por ano (1999). A capacidade instalada no Brasil é de 20,3 MW, com 
turbinas eólicas de médio e grande portes conectadas à rede elétrica. Além 
disso, existem dezenas de turbinas eólicas de pequeno porte funcionando em 
locais isolados da rede convencional, para aplicações diversas -
bombeamento, carregamento de baterias, telecomunicações e eletrificação 
rural. 

Em Minas Gerais, por exemplo, uma central eólica está em funcionamento 
desde 1994, em um local afastado mais de 1.000km da costa, com 
excelentes condições de vento. O potencial de ventos já medidos 
cientificamente em Minas Gerais é enorme e concentrado especialmente em 
nossas regiões mais pobres. 



A CEMIG atende 774 municípios mineiros, somando 5.200.000 
consumidores, o que perfaz uma receita operacional líquida anual de 
R$3.627.563.000,00, ou seja, 0,5% do valor da conta de energia que chega a 
R$40,00 correspondem a R$0,20. Entretanto, estes centavos, somados a 
tantos outros, significam a arrecadação de cerca de R$18.137.815,00, que 
serão investidos no Programa que se pretende criar. 

O Projeto, também, prevê a criação do Conselho Deliberativo, composto 
por órgãos públicos e representantes da sociedade civil, que será 
responsável pela administração e aplicação dos recursos. 

Espero que sejam apresentadas quantas emendas forem necessárias e 
sejam realizados debates nesta Casa, com a participação da sociedade civil, 
para o melhor aproveitamento de nossas idéias. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 



. 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N• 1.559/2001 
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Declara de utilidade pública o Programa de Ação Integrada de Contagem, 
com sede nesse município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública o Programa de Ação Integrada 

de Contagem, 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, 28 de maio de 2001. 
Amilcar Martins 
Justificação: O Programa de Ação Integrada de Contagem tem por 

finalidade manter, promover e coordenar as atividades de ação social no 
município, priorizando a assistência integral à mulher, à criança e ao 
adolescente, principalmente os que sofrem violência ou se encontram em 
situação de risco. 

- 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• 1.560/2001 
Declara de utilidade pública a Sociedade do Santo Rosário, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Santo Rosário, 

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, 28 de maio de 2001. 
Amilcar Martins 
Justificação: A Sociedade do Santo Rosário tem por finalidade atender 

crianças, adolescentes, famílias, idosos carentes, prestando-lhes na medida 
de suas possibilidades, assistência na área da saúde, educação e 
profissionalização. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.561/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Cultural ltabira Século XXI, com 

sede no Municfpio de ltabira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural 

ltabira Século XXI, com sede no Município de ltabira. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001. 
Luiz Menezes 
Justificação: A Associação Cultural ltabira Século XXI é uma entidade sem 

fins lucrativos, tem como finalidade promover projetos culturais e ambientais 
que contribuam para o desenvolvimento sociocultural da cidade de ltabira. 

Além do mais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão por que esperamos contar com o apoio dos nobres 
colegas á aprovação da proposta. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação, para deliberação, nos tenmos do art 188, c/c o art. 1 03, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.56212001 
Proíbe a discriminação aos portadores do vírus HIV ou às pessoas com 

AIDS e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- É vedada qualquer fonma de discriminação aos portadores do vírus 

HIV ou às pessoas com AIDS, nas administrações públicas direta e indireta, 
autarquias e fundações. 

Art. 2° - Para efeito desta lei, considera-se discriminação aos portadores do 
vírus HIV ou às pessoas com AIOS: 

I -solicitar exames para a detecção do vírus HIV ou da AI OS para inscrição 
em concurso ou seleção para ingresso no serviço público estadual; 

11 - segregar os portadores do vírus HIV ou as pessoas com AIDS no 
ambiente de trabalho; 

111 - divulgar, por quaisquer meios, informações ou boatos que degradem a 
imagem social do portador do vírus HIV ou de pessoas com AIDS, sua 
família, grupo étnico ou social a que pertença; 

IV - impedir o ingresso ou a penmanência no serviço público de suspeito ou 
confinmado portador do vírus HIV ou pessoa com AIOS, em razão dessa 
condição; 

V - impedir a penmanência do portador do vírus HIV no local de trabalho, 
por esse motivo; 

VI - recusar ou retardar o atendimento, a realização de exames ou qualquer 
procedimento médico ao portador do vírus HIV ou pessoa com AIDS, em 
razão dessa condição; 

VIl - obrigar de fonma explícita ou implícita os portadores do vírus HIV ou 
pessoas com AIDS a infonmar sobre a sua condição a funcionários 
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hierarquicamente superiores. 

Art. 3° - Todos os prontuários e os exames dos pacientes são de uso 
exclusivo do serviço de saúde, cabendo ao responsável técnico pelo setor 
garantir sua guarda e sigilo. 

Parágrafo único -O médico ou qualquer integrante da equipe de saúde que 
quebrar o sigilo profissional. tornando público, direta ou indiretamente, por 
qualquer meio, mesmo que por intermédio de códigos, o eventual diagnóstico 
ou suspeita de AIDS ou do vírus HIV ficará sujeito às penalidades previstas 
no Código de Ética e nas resoluções dos respectivos conselhos regionais, 
além do previsto nesta lei. 

Art. 4° - A solicitação de qualquer exame relacionado com a detecção do 
vírus HIV ou da AIDS deverá ser precedida de esclarecimento sobre seu tipo 
e finalidade, sendo obrigatório o consentimento expresso do servidor. 

Art. 5° - O médico do trabalho da empresa médica contratada ou membro 
da equipe de saúde, com base em critérios clínicos e epidemiológicos deverá 
promover ações destinadas ao servidor diagnosticado como portador do vírus 
HIV ou com AIDS, visando a: 

I - adequar suas funções a eventuais condições especiais de saúde; 
11 - se essa medida não for possível, mudar sua atividade, função ou setor, 

evitando a segregação, proibida no art. 2°, inciso 11, desta lei. 
Art. 6° - Fica vedado ao poder público contratar ou firmar convênio com 

empresas, entidades ou instituições privadas que tenham, 
comprovadamente, discriminado seus funcionários, nos termos desta lei. 

Art. 7° - Não será declarada de utilidade pública a entidade que foi objeto 
de denúncia comprovada de prática discriminatória às pessoas portadoras do 
vírus HIV ou com AIDS, no âmbito de sua atuação. 

Parágrafo único - As entidades já declaradas de utilidade pública que 
vierem a ser objeto de denúncia comprovada de prática discriminatória, nos 
termos do "capur deste artigo, perderão essa condição. 

Art. 8° - É proibido ao poder público impedir o ingresso, a matricula ou a 
inscrição de portador do vírus HIV ou pessoa com AIDS em creches, escolas, 
centros esportivos ou culturais, programas, cursos e demais equipamentos 
de uso coletivo mantidos direta ou indiretamente pelo Estado. 

Art. 9° - Os servidores que infringirem esta lei ficarão sujeitos a penalidades 
e processos administrativos, previstos na legislação vigente, sem prejuízo 
das demais sanções civis e criminais cabíveis. 

Art. 1 O - Consideram-se infratores desta lei as pessoas físicas ou juridicas 
que, direta ou indiretamente, tenham concorrido para o cometimento da 
infração. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Reuniões, 29 de maio de 2001. 
Dinis Pinheiro 
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Justificação: O Brasil, graças à organização e à mobilização da sociedade 
civil, vem se destacando nos contextos latino-americano e internacional pelo 
seu posicionamento avançado no enfrentamento à epidemia de AIDS. 

Diversos episódios de discriminação, ocorridos nos primeiros anos da 
epidemia, fruto da ignorància e do preconceito, foram superados pela 
informação, mudando a dinâmica social da doença, melhorando muito a 
qualidade de vida dos portadores, gerando uma nova consciência na 
sociedade, tendo-se o SUS como grande aliado. São conquistas que, 
infelizmente, ainda não fizeram mudar o comportamento preconceituoso e 
excludente de muitas empresas e órgãos públicos. Por ignorância ou mà-fé, 
em geral visando ao lucro fácil, tem-se demitido, tentado demitir ou impedir a 
contratação de portadores do HIV ou de indivíduos com AIDS, ou ainda 
criado situações de discriminação e constrangimento que forcem a demissão 
desses cidadãos e cidadãs, instituindo mecanismos de discriminação 
intoleráveis a uma sociedade democrática. 

O projeto de lei ora apresentado visa a impedir e punir esses mecanismos 
discriminatórios, sob pena de estarmos gerando uma nova classe de 
excluídos em nossa sociedade. 

Considerando o estabelecido na Constituição Brasileira de 1988, Título I, 
art. 3°: "Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: inciso IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação"; o previsto 
na Convenção n• 111 da Organização Internacional do Trabalho concernente 
à discriminação em matéria de emprego e profissão; e considerando ainda 
que: a sorologia positiva para o vírus HIV ou indivíduos com AIDS, em si, não 
acarreta prejuízo da capacidade de trabalho de seu portador; não foi 
documentado nenhum caso de transmissão do vírus HIV mediante convívio 
social, em ambiente familiar, de trabalho, escolar e outros, não se 
configurando situações de risco; as medidas para o controle da infecção pelo 
vírus HIV são a correta informação e os procedimentos preventivos 
pertinentes; as pesquisas relativas ao HIV vêm apresentando resultados 
significativos, para melhorar a qualidade de vida dos portadores; ações 
envolvendo portadores do HIV/AIDS devem ser conduzidas segundo os 
preceitos da ética e do sigilo; pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos 
para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.563/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Cardosos Esporte Clube, com sede 

~----------------~------------~ 
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no Distrito de Bom Jesus de Cardosos, no Município de Urucãnia. 

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

Clube, com sede no Distrito de Bom Jesus de Cardosos, no Município de 
Urucánia. 

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: O Cardoso Esporte Clube é uma entidade civil, com 

personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos e que não remunera os 
membros de sua diretoria nem distribui lucros, vantagens ou bonificação a 
seus dirigentes. 

Fundada em 8/8/88, encontra-se em pleno e regular funcionamento há 
mais de dois anos, cumprindo suas finalidades sociais, cívico-culturais e 
desportivas, principalmente no que diz respeito ao futebol amador. 

Os documentos apresentados pela entidade comprovam que foram 
atendidas as exigências da Lei n• 12. 972, de 27/7/98. Espera-se, portanto, o 
apoio dos nobres pares desta Casa para que a entidade seja declarada de 
utilidade pública. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, ele o art. 1 03, inciso 
I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.281/2001, do Deputado Alberto Bejani, solic~ando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com Adriene Barbosa de Faria 
Brito, Prefeita Municipal de Três Pontas, por sua eleição como Presidente da 
Associação Mineira dos Municípios. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N• 2.282/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja enviado pedido 
de informações ao Secretário da Segurança Pública, contendo os itens que 
menciona. 

N° 2.283/2001, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja enviado pedido 
de informações ao Comandante-Geral da PMMG, contendo os itens que 
menciona. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N• 2.284/2001, do Deputado Djalma Diniz, solic~ando seja formulado apelo 
ao Coordenador da Câmara de Gestão do Racionamento de Energia Elétrica 
e ao Diretor-Geral da ANEEL a fim de se isentarem as instituições de caráter 
religioso e filantrópico da sobretaxa e do corte de energia elétrica. (- À 
Comissão de Defesa do Consumidor.) 

N• 2.285/2001, do Deputado Kemil Kumaira, solic~ndo seja formulado 
apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à liberação de viatura para 
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o Município de Novo Oriente de Minas. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

N" 2.28612001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário Executivo da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil -
CEDEC - com vistas à liberação de agasalhos e cobertores para a 
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Serra dos Aimorés. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

N° 2.28712001, do Deputado Rogério Correia, pleiteando seja solicitado ao 
DER-MG o envio de cópia do contrato firmado entre o Governo do Estado e a 
Prefeitura Municipal de Nova Lima para execução da segunda etapa das 
obras de duplicação da MG-030. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.28812001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Governador do Estado audiência para os membros dessa 
Comissão e representantes da comunidade negra, com a finalidade de se 
tratar da inclusão social do negro e do respeito aos direitos humanos no que 
se refere a essa etnia. 

Do Deputado Ivo José, solicitando seja realizado ciclo de debates sobre o 
tema ·o Colapso Energético e Alternativas Futuras". 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Luiz 
Menezes e Pedro Pinduca. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Transportes, de Saúde e de Assuntos Municipais e dos Deputados 
Wanderley Ávila e Maria Olívia (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto. 
O Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, 

funcionários presentes nas galerias, gostaria de dizer-lhes que este Deputado 
está totalmente de acordo com a Proposta de Emenda á Constituição n• 39, 
apresentada, com muita justiça, por nosso Presidente, Deputado Antônio 
Júlio, para corrigir erro gravíssimo do Estado. Contem com nosso voto. 

Enquanto todo o território brasileiro vive o pesadelo do racionamento de 
energia elétrica, devido, principalmente, á escassez de investimentos no 
setor, por parte do Governo Federal, a Companhia Força e Luz Cataguases-
Leopoldina tem pronto e aprovado um programa de construção de oito 
pequenas centrais hidrelétricas e uma usina hidrelétrica de porte médio até 
2004. 

Além disso, a concessionária que atende 67 municípios da Zona da Mata 
mineira prevê a instalação de duas usinas terrnelétricas: uma em Juiz de 
Fora e outra no Estado de Sergipe, envolvendo recursos da ordem de 
R$500.000.000,00. 
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Esses projetos permitirão ao Sistema Cataguases-Leopoldina elevar 

sua capacidade própria de geração de energia sobre suas vendas dos atuais 
7% para cerca de 34%. 

Tal notícia deve ser comemorada com grande entusiasmo, principalmente 
porque representa medida na contramão do fantasma do apagão. 

Contudo, as ações da Cataguases não param por aí. Prevendo a crise, que 
atualmente deixa a população em estado de alerta, aquela concessionária 
concluiu recentemente as usinas de Cachoeira do Emboque, em Raul 
Soares, Ervália, entre os Municípios de Ervália e Guiricema, e Benjamim 
Mário Baptista, construídas em prazos recordes em 1998, 1999 e 2001, 
respectivamente. A primeira em 18, a segunda em 13 e a terceira em menos 
de 12 meses. 

Empresa tradicionalmente mineira, em fase de expansão, a Cataguases 
possui, como estratégia, a aquisição de novas concessões. De 1997 para cá, 
adquiriu a administração de outras quatro companhias: a Companhia de 
Eletricidade de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, a Empresa 
Energética de Sergipe, a Companhia Energética de Borborema e, 
recentemente, a Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, ambas no 
Estado da Paraíba, totalizando 1.555.000 consumidores, atingindo uma 
população de 6.250.000 pessoas, em 353 municípios. 

Todas essas considerações fazem-se necessárias porque, desde o meu 
primeiro mandato, venho trabalhando em conjunto com os municlpios da 
Zona da Mata, em especial com a Comarca de Visconde do Rio Branco, onde 
fui o candidato a Deputado Estadual mais votado, a qual envolve aquela 
cidade, São Geraldo e Guiricema, todos servidos pela Cataguases. 

As nossas lideranças da região são unânimes em afirmar que os serviços 
daquela concessionária são considerados exemplares. Queremos, portanto, 
deixar registrado nos anais desta Casa o nosso respeito e consideração por 
essa importante empresa da Zona da Mata mineira. 

Esse é um exemplo que deveria ser seguido pelo Governo Federal, pois 
evitaria essa situação caótica que o País atravessa, incluindo o 
racionamento, os apagões, as multas e os cortes de energia. 

Parabéns, Cataguases. É a iniciativa privada dando o exemplo para o setor 
público. Essa situação, infelizmente, deveria ser inversa. Obrigado. 

A Companhia Cataguases realmente é um exemplo para o Estado de 
Minas Gerais. Esperamos que esses grandes empreendedores continuem 
nessa linha que o nosso Governo deixou de s()guir, levando-nos a esse caos. 

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte)*- Congratulo-me com V. Exa., 
que examina os assuntos do Estado com a maior seriedade. Alio-me a V. 
Exa. quando faz referência aos investimentos na área da energia. Chegamos 
a essa situação por falta de maior planejamento do Governo Federal e de 
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maiores investimentos nesse setor. Portanto. cumprimento V. Exa. 
Imagino que as pessoas que dirigem este País estejam agora sendo mais 
ágeis, reservando recursos para a construção de pequenas usinas, para que 
o povo não passe aperto com ameaças de apagão e de tudo o mais. 
Parabéns. 

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte) - Faço coro com as suas 
palavras de elogio à Companhia Cataguases - Leopoldina. Sou do Município 
de Muriaé, Zona da Mata, que é servido por essa companhia há mais de 70 
anos. Dispomos de um serviço exemplar e assistimos ao crescimento dessa 
empresa. Grande parte da Zona da Mata é assistida por essa companhia, 
com eficiência. Pudemos assistir ao seu crescimento com a construção de 
usinas hidrelétricas. O seu Presidente, Ivan Botelho, há muitos anos, já 
anunciava a questão da crise energética que o Pais poderia enfrentar e 
iniciou a construção de pequenas usinas hidrelétricas, entendendo que isso 
seria mais econômico e mais produtivo, obtendo-se melhores resultados 
energéticos do que a construção de grandes usinas. 

Em nossa região temos, em Muriaé, a Usina do Glória, temos usinas em 
Ervália, em Matipó e outras sendo construídas. Além disso, a Companhia 
Cataguases-Leopoldina desenvolve grande trabalho na área social e cultural, 
incluindo a defesa do patrimônio histórico da região, através da Fundação 
Cultural, com recursos do ICMS que constam na Lei de Incentivo à Cultura e 
da Lei Rouanet. Neste momento, em que o Pais atravessa sua mais grave 
crise energética, temos empresas privadas que têm planejamento eficaz, 
dando exemplo para toda a Nação, como é o caso da Cataguases-
Leopoldina. 

O Deputado Ambrósio Pinto - Exatamente por isso não poderíamos deixar 
de citar, como exemplo para o Pais, a Companhia Cataguases-Leopoldina. 

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Sr. Deputado, registramos nossa 
satisfação ao ouvir as palavras de V. Exa. A Cia Força e Luz Cataguases-
Leopoldina é empresa da maior tradição no setor energético e tem cumprido, 
ao longo do tempo, seu papel, com muita dignidade, trabalho e participação. 
A Companhia tem investido também na área social e cultural, em beneficio 
da nossa juventude. V. Exa., que também trabalha na Zona da Mata, valoriza 
a Companhia, que tem como Presidente de seu Conselho Administrativo o 
Dr. Ivan Botelho, filho do saudoso Deputado Federal Ormeu Botelho 
Junqueira, que também prestou relevantes serviços a Minas e ao Brasil, 
inclusive instalando uma usina hidrelétrica no Municfpio de Leopoldina. 

V. Exa. mencionou, em seu discurso, o nome da Companhia Cataguases, 
mas fazemos questão de dizer Companhia Cataguases-Leopoldina, apesar 
da salutar rivalidade existente. Ambos fazemos política naquela região, mas o 
Deputado majoritário sou eu, e meu grupo não me perdoaria se ficasse 
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omisso neste momento. E nisso não há nada de mais. V. Exa. é um 
grande Deputado e reconheço que, eventualmente, somos adversários em 
algumas cida::k rnas temos os mesmos cornrromissos: de trabalho, de 
valorização da Zuna da Mata e da região sul mineira. 

O Deputado Ambrósio Pinto - Deputado Bené Guedes, isso é o importante: 
a valorização da política, do trabalho que realizamos. Digo isso a V. Exa. e ao 
Deputado Cristiano Canêdo. que são os maiores conhecedores do que estou 
dizendo neste Plenário. Não poderíamos deixar de levar palavras de elogio e 
nos espelhar na Cia. Cataguases-Leopoldina, que é um exemplo para Minas 
e para o Brasil. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores que 

aguardam a votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 39. Estivemos 
na reunião do Colégio de Líderes, agora, tratando dessa questão e, no 
momento certo da reunião, com o número de Deputados necessário, 
votaremos essa questão. 

Nesta tarde, queria pedir aos colegas que não me aparteassem, pois trago 
denúncia da maior gravidade à tribuna da Assembléia Legislativa. É o que 
chamo da pasta cinza da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, neste País, a pirâmide do 
poder assenta sobre o vértice, em vez de assentar sobre a base. 

Argumentavam alguns com a possibilidade de corrupção. Mas era o povo 
quem estava corrompido? Lessem os orçamentos e os balanços, 
examinassem os contrapontos ... O povo não faz estradas com garantias, não 
tem companhias de navegação, não cuida de contratos administrativos. 

Começo este discurso citando José Bonifácio, o moço. 
Referia-se o ancestral do nosso colega Antônio Carlos Andrada, em 

pronunciamento no dia 28/4/79, às dificuldades para ampliar o direito de voto 
nos tempos do Império. Defensor do voto do pobre e do analfabeto, 
abolicionista que morreu antes da Lei Áurea, este segundo José Bonifácio de 
Andrada e Silva mostrava, já naquele tempo, que a corrupção vem de quem 
"faz estradas com garantias", "tem companhias de navegação" ou "cuida dos 
contratos administrativos". 

Mais de 100 anos se passaram. Quase tudo mudou. O vertiginoso 
progresso, sobretudo tecnológico, assustaria o brilhante parlamentar do 
século XIX. 

A fonte de onde se origina a corrupção, entretanto, seria facilmente 
reconhecida, porque não mudou. Basta atualizar a linguagem: as 
empreiteiras "fazem estradas com garantias"; as empresas de transporte o 
que são senão "companhias de navegação"? As centenas de siglas de 
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autarquias e órgãos governamentais, tais como SUDENE, SUDAM, 
SUDECAP, FHEMIG, BHTRANS, DNER, ADEMG, frequentam 
constantemente as páginas da imprensa com suspeitas de suborno, de 
desvio de verbas, de malversação do dinheiro público e de outras formas de 
corrupção. Elas é que "cuidam dos contratos administrativos". 

Certamente o grande tribuno do Império acrescentaria hoje o sistema 
financeiro, tanto nacional como internacional, ao seu rol de corruptores. Mais, 
combateria, como tem feito, com desassombro, o Senador Pedro Simon, a 
falsa compreensão de que criminoso é somente quem deixa se corromper, 
ficando imune o corruptor ativo. Este, às vezes, é até condecorado e 
premiado pelos seus êxitos empresariais e pelo sucesso de sua empresa e 
pela modernidade de seus métodos gerenciais. 

Ocupei esta tribuna no dia 22 de fevereiro para denunciar o procedimento 
fraudulento da licitação SP 113/00-D0-080, da SUDECAP, cujo objeto era a 
"execução de serviços e obras do Programa de Recuperação e 
Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha" e é a maior de toda a 
história da Prefeitura de Belo Horizonte. Mais de R$74.000.000,00. Saiu 
vencedora - como estava previsto e foi "profetizado" com muita antecedência, 
em anúncios cifrados, nos jornais "Correio Braziliense" e "O Tempo", de 
Betim - a Construtora Andrade Gutierrez. 

Trouxe, naquela ocasião, ao conhecimento desta Casa, o teor da 
representação que o Deputado Miguel Martini fez ao Ministério Público sobre 
o assunto. Mesmo alertada pelo Ministério Público sobre a representação e 
os indicies de fraude, a PBH assinou contrato com a empresa vencedora da 
licitação sob suspeita. 

É de conhecimento público - e é do conhecimento dos administradores de 
nossa Capttal - que tramitam, no Tribunal de Contas do Estado e no 
Ministério Público, processos instaurados a partir do relatório da CPI 
municipal que apurou irregularidades em obras públicas aqui realizadas, 
notadamente a duplicação do túnel da Lagoinha, a retirada de aguapés da 
Lagoa da Pampulha, a instalação do sistema de trólebus e a canalização do 
ribeirão Arrudas. 

Essa comissão, que coincidiu com a CPI do Orçamento, em nível federal, 
apresentou seus resultados, como era do seu dever, ao Ministério Público e 
ao Tribunal de Contas do Estado no ano de 1994, assinados pelo então 
Presidente da Câmara Municipal, hoje Deputado Estadual, Amilcar Martins. 

Entre as empresas com suspeição de superfaturamento nas obras, de 
inclusão de atividades não previstas no contrato inicial e de outras 
irregularidades, está, como não podia deixar de ser. a Construtora Andrade 
Gutierrez. 

O relatório técnico de inspeção realizada pelo Tribunal de Contas do 

~----------------------------------__j 
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Estado, cuja síntese foi remetida a esta Assembléia Legislativa, 
apresenta tantas e tão gritantes irregularidades, que chegam a assustar 
quem o examina. Na construção do túnel da Lagoinha, por exemplo, aponta 
um superfaturamento de US$3.550.948,00. Na retirada dos aguapés da 
Pampulha, o relatório aponta 5.424 viagens de aguapés não comprovadas e 
1.439 viagens de transporte de argila, também não comprovadas. 

É incrível. Por isso falo que não cabem, apenas, na pasta cinza as 
irregularidades, a corrupção desse esquema. Está aqui, muito claro, no 
relatório da inspeção do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 
viagens não comprovadas de aguapés: 5.424. Esses caminhões não 
chegaram ao bota-fora da SLU. Argila: 1.439. 

Outro ponto grave foi o volume de carga dos caminhões considerado na 
medição. Ora, para receber o dinheiro, a Andrade Gutierrez, com o 
consentimento da SUDECAP, alegou que o caminhão transportava 9m3

, mas 
o Tribunal de Contas analisou o mesmo caminhão e constatou que não 
cabem mais do que 6m3

. Está aqui a prova do crime. 
E mais grave: a planilha utilizada na Lagoa da Pampulha é a mesma da 

canalização do ribeirão Arrudas. Como pode ser usada a mesma planilha 
para a canalização de um rio e para a retirada de argila e de aguapés de uma 
lagoa? 

Na canalização do Arrudas, aponta um superfaturamento de 
US$12.065.295,00 somente num contrato com uma empreiteira. Em cada 
uma das obras e em cada um dos contratos das muitas empresas que 
participaram, existem dúvidas que não foram esclarecidas. 

Encaminhei, tanto ao TCE como ao Ministério Público, pedido de 
esclarecimentos sobre a apuração das denúncias da CPI e sobre as 
providências tomadas a partir dai, tendo em vista que a imprensa noticiou, 
em 10/1 0/98, um acordo celebrado entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a 
Construtora Andrade Gutierrez, para põr fim ao processo judicial de cobrança 
de dividas oriundas justamente daquelas obras sob suspeição de 
irregularidades. E o diário oficial do município publicou, em 28/1199, a Lei n. • 
7.639, do dia anterior, autorizando a Prefeitura Municipal a renegociar débitos 
com a referida Construtora. Os débitos eram justamente relativos a essas 
obras. 

Passou-se uma borracha na CPI da Câmara Municipal; desconheceu-se 
todo o trabalho de apuração realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais; não se tomou conhecimento, sequer, da existência do 
Ministério Público. A Prefeitura de Belo Horizonte, com a onipotência que 
caracteriza as suas ações, parece ter se antecipado ao projeto de lei que 
tramita nesta Casa para decretar que corrupção só vale nos últimos cinco 
anos. 
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Vale a pena, Sr. Presidente, transcrever, na integra, o oficio do 

Conselheiro Sylo Costa - relator do processo - dirigido ao Presidente desta 
Casa. (-Lê:) 

"Tribunal de Contas, 25 de abril de 2001. 
Sr. Presidente, 
Em atenção ao Oficio n• 028/01/GAB, subscrito pelo ilustre Deputado 

Estadual João Leite, no qual são solicitados esclarecimentos acerca das 
providências adotadas por este Tribunal de Contas a partir da Denúncia n• 
10.788, que contém as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte instalada com a finalidade de apurar 
irregularidades na execução de obras públicas na Capital por empreiteiras 
denunciadas na CPI do Congresso Nacional e, ainda, o envio de cópias de 
toda a documentação que instruiu a citada denúncia, especialmente dos 
acordos firmados entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Construtora 

. Andrade Gutierrez, oficio esse submetido â minha consideração por V. Exa. 
em razão de ser o atual relator do processo, entendo que devam ser a ele 
remetidas as cópias dos documentos solicitados, bem como prestados os 
seguintes esclarecimentos. 

As questões constantes do citado oficio e que deram origem â denúncia 
têm merecido especial atenção por parte deste Tribunal e do relator do 
processo, não só pela magnitude dos valores ali envolvidos, mas também em 
razão da gravidade das irregularidades noticiadas. 

É necessário, contudo, salientar que, não obstante as conclusões do 
relatório da CPI da Câmara Municipal e as informações constantes dos 
relatórios preliminares produzidos pelos órgãos técnicos desta Casa 
evidenciarem o cometimento de graves irregularidades na execução das 
obras e na aplicação dos recursos, o Tribunal tem encontrado 
sistematicamente dificuldades intransponíveis para a obtenção de 
documentos ou informações que possibilitem a correta e completa instrução 
do processo e que, portanto, assegurem-lhe um posicionamento baseado em 
dados exatos no que tange ao montante das despesas desviadas e, 
principalmente, na identificação dos responsáveis por tais atos. 

Tão logo os autos foram a mim conclusos, determinei à comissão 
encarregada da inspeção que elaborasse uma síntese dos trabalhos por ela 
desenvolvidos, relacionando as obras objeto da fiscalização, a documentação 
encontrada relativa a .cada uma delas, as falhas verificadas e as medidas 
sugeridas. 

Diante das informações a mim trazidas pela Comissão de Inspeção, onde 
são indicadas as várias empresas envolvidas em obras, construtoras e 
consultorias, além dos órgãos públicos que tiveram participação, tais como 
CEMIG, COPASA, METROBEL, TRANSMETRO, BHTrans, CETEL, DER-
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MG, DNER, RFFSA, BNDES, BDMG, SUDECAP, Prefeitura de Belo 
Horizonte, Governo do Estado de Minas Gerais, através de algumas 
Secretarias de Estado, foram determinadas diversas diligências no sentido de 
serem esclarecidas dúvidas e encaminhados documentos, inclusive às 
empresas contratadas ou prestadoras de serviços. Cópias das requisições 
seguem em anexo. 

Em todas essas tentativas, o que se obteve de informações e documentos 
é muito pouco para a completa elucidação da questão, não tendo os diversos 
órgãos envolvidos demonstrado maior empenho em colaborar com o 
levantamento dos dados solicitados. 

Por estas razões, parece-nos oportuno que a egrégia Assembléia 
Legislativa, paralelamente aos esforços que continuarão a ser despendidos 
por esta Corte de Contas, solicite ao douto Ministério Público a instauração 
de procedimentos próprios que possibilitem o levantamento de todas as 
informações e documentos necessários à completa elucidação dos fatos. 

Outro ponto em que se afigura necessária a atuação do Ministério Público 
diz respeito ao acordo financeiro firmado pela Prefeitura de Belo Horizonte e 
a Construtora Andrade Guetierrez. Pelo elevado valor envolvido no acordo e 
a ausência de elementos para verificação da exatidão dos créditos da 
Construtora reconhecidos pela Prefeitura, parece-nos que seria conveniente, 
como medida de cautela no resguardo do erário municipal, que se sustassem 
judicialmente tais pagamentos até que pudesse ser verificada a sua exatidão. 

São esses os esclarecimentos que entendo necessário serem levados ao 
conhecimento do ilustre Deputado João Leite. 

Atenciosamente, Sylo da Silva Costa, Conselheiro relator." 
Sr. Presidente, vou aproveitar a fala do Deputado Miguel Martini para 

aparteá-lo e concluir meu pronunciamento. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, tenho três assuntos a tratar 

desta tribuna. Um deles se refere ao pronunciamento do Deputado João 
Leite, motivo pelo qual concedo um aparte a S. Exa. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Miguel 
Martini, gostaria de dizer que, dessa negociação entre a Prefeitura de Belo 
Horizonte e a Construtora Andrade Gutierrez, é impressionante que a 
Construtora renuncia a receber os valores relativos à retirada dos água-pés e 
da argila da lagoa da Pampulha. Para mim isso é uma confissão do crime, 
porque, sobre a retirada dos aguapés, considerada superfaturada em 50%, a 
Construtora, bondosa, abriu mão de receber a sua parte. A Cãmara Municipal 
teve uma CPI que foi rasgada ao aprovar uma lei concordando com essa 
negociação esdrúxula. E a Prefeitura de Belo Horizonte diz que pagará à 
Construtora Andrade Gutierrez R$143.000.000,00. Não é verdade; são 
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R$400.000.000,00. Esse é um dos acordos que a Prefeitura realiza, 
como realizou com a Telemar, quando fez um grande desconto. Pois agora, 
Deputado Glycon Terra Pinto, que participou daquela campanha, a Prefeitura 
vai pagar, pela "Pasta Cinza", R$400.000.000,00. Quero saber do Deputado 
Miguel Martini se a população de Belo Horizonte quer pagar. 

Esses são os fatos. Trago-os com tristeza - e, reconheço, com um certo 
desânimo - ao conhecimento desta Casa. De minha parte, entregarei ao 
Deputado Miguel Martini os documentos repassados pelo Conselheiro Sylo 
Costa, para que se faça um aditamento ã representação feita ao Ministério 
Público e se tome a providência sugerida pelo ilustre Conselheiro de sustar, 
judicialmente, os pagamentos das prestações de um acordo realizado, 
apesar da "ausência de elementos para verificação dos créditos da 
Construtora, reconhecidos pela Prefeitura". 

Já não é possível desconhecer o movimento do povo nas ruas, que luta por 
moralidade na administração pública. Mesmo que não se instale nenhuma 
CPI, mesmo que se jogue para debaixo do tapete as sujeiras de cinco anos 
para trás, mesmo que, por lei, por decreto ou por medida provisória, sejam 
apagados os atos do passado, mesmo que a força do poder político se alie 
ao poder econômico para justificar o injustificável, a verdade aparecerá. 

Este verdadeiro conluio entre administradores desonestos e empresãrios 
ávidos de lucro fácil e igualmente desonestos tem infelicitado esta Nação ao 
longo de sua história. Nos tempos da ditadura militar, nem de denuncismo se 
podia acusar a imprensa. Vigorava a mais rigorosa censura. Nem assim se 
pôde esconder as falcatruas que o povo conhecia e divulgava, mesmo sem 
jornais e sem a força de comunicação da televisão. 

Enganam-se os que acham que se pode enganar o povo todo o tempo. Ou 
que os fins justificam os meios. Ou que a corrupção praticada pelos que se 
julgam donos da verdade e arautos da moralidade deixa de ser crime e passa 
a ser virtude, como pensam muitos dos que estão na Prefeitura de Belo 
Horizonte. 

Cabe perguntar onde estão os partidos e homens públicos que se colocam 
acima do bem e do mal? Os que dizem ser os mais éticos e, no entanto, 
fazem tais acordos obscuros? Os que se dizem do lado dos excluídos, mas, 
na verdade, favorecem grandes grupos empresariais? Onde está o zelo com 
o dinheiro público ao, mesmo com uma divida suspeita, aceitar fazer seu 
pagamento? Como poderíamos deixar de citar a atitude da atual 

·administração municipal de Belo Horizonte, que concedeu generosa anistia a 
grandes empresas no ano passado, em pleno período eleitoral? Atos e fatos 
como os aqui relatados não beneficiam o povo, pelo contrário, deixam a 
população sem assistência médico-hospitalar, colocam recém-nascidos ã 
mercê de filas de espera em CTls neonatais. 
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Mesmo que a emperrada burocracia tente impedir, mesmo que a 

feitura de leis desconheça a moralidade, que é um dos seus princípios 
fundamentais, e tente acobertar a corrupção, ela não deixa de existir. Pode, 
no máximo, ficar "legal". 

Essa prática de tentar "legalizar" a corrupção tem sido usada com 
freqüência, sobretudo pelo Executivo. Por essa razão, é ainda mais 
estranhável a iniciativa do Presidente desta Casa de criar, 
inconstitucionalmente, um tipo de "prescrição estadual", que, alêm da moral, 
ofende o direito. 

A história recente deste Pais nos anima a crer que a crise que vivemos 
também será criativa. Os homens de bem, os políticos que pautam a sua 
atuação por princípios, e não, por interesses, aqueles para os quais o 
interesse público se sobrepõe ao privado, acabarão se unindo para superar a 
quadra de dificuldades que se construiu pela inépcia daqueles que preferiram 
os interesses aos princípios. 

É preciso. mais que nunca. confiar na prevalência do direito, da liberdade, 
da justiça e da verdade - valores pelos quais vale a pena lutar. 

O Deputado Miguel Martini- Tenho três assuntos sérios para tratar e só me 
restam oito minutos. Tentarei ser rápido, para que possa conceder aparte no 
final. 

A primeira questão para a qual quero chamar a atenção ê que, em razão de 
todas essas denúncias que o Deputado João Leite traz e que trouxemos 
também no passado, a punição que a Andrade Gutierrez recebeu da 
Prefeitura por ter superfaturado, por ter feito não uma negociação - creio que 
o Deputado João Leite errou no termo -. mas uma negociata - porque isto é 
negociata: uma dívida que se eleva a quinhentos e poucos milhões, que 
dizem que foi negociada por R$150.000.000,00, mas que, na verdade, vão 
pagar R$400.000.000,00, tentando enganar a opinião pública -, foi a 
realização de licitação de cartas marcadas para as obras da Pampulha, para 
ganhar a Construtora Andrade Gutierrez, a mesma que transferiu sua sede 
de Belo Horizonte para São Paulo, deixando Minas com menos 600 postos 
de emprego. É ela que faz superfaturamento. É ela que explora a Prefeitura, 
com a conivência dos administradores atuais e da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte. 

É a mesma Andrade Gutierrez que é também sócia da TELEMAR, que fez 
aquela negociata de perdão da divida na campanha eleitoral. A punição que 
a Prefeitura aplicou foi privilegiar. 

Quero relembrar que a Prefeitura fez o levantamento do custo máximo da 
obra, que seria de R$68.000.000,00, e a Andrade Gutierrez ganhou, de 
cartas marcadas, com R$74.000.000,00. É essa Prefeitura que diz ter moral e 
ética. Espero que o Promotor público encarregado do caso imediatamente se 
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pos1c1one. No caso, a propna Prefeitura plantou na midia de Belo 
Horizonte e de Minas que o Deputado Miguel Martini já se dava por satisfeito 
com as explicações dadas. 

É uma mentira deslavada essa afirmação, porque não estamos satisfeitos. 
Queremos a transparência da coisa pública, a moralidade e a seriedade. Na 
verdade, o que estão querendo fazer na Pampulha não vai permitir o 
controle, porque vai-se tentar tirar a terra por sucção, em que não há 
controle. Não podemos aceitar isso que estão querendo fazer. Gostaríamos 
que viessem mostrar por que essa licitação foi dirigida. 

Somente uma empresa no universo era capaz de atender as exigências 
feitas pela Prefeitura para realização das obras da Pampulha. Isso é uma 
vergonha, é lamentável. Vamos encaminhar os documentos que o Deputado 
João Leite vai me passar à Promotoria pública, para acrescentá-los aos 
dados e informações que já possui. Esperamos que esse contrato seja 
suspenso, porque, apesar das denúncias, a Prefeitura manteve o contrato 
com a Andrade Gutierrez. Isso aconteceu porque foi acertado às vésperas do 
2° tumo da campanha municipal. Agora tem que se cumprir o que foi 
acertado, porque a campanha ficou muito cara e é preciso resolver esse 
problema financeiro. 

Queremos, ainda, a suspensão do pagamento dessas cotas anuais à 
Andrade Gutierrez, porque a sociedade não deve esse dinheiro. Que haja um 
demonstrativo e a disponibilização de todos os documentos para que a 
sociedade possa, através dos órgãos encarregados da fiscalização, exercer 
essa função. 

Falta dinheiro na Prefeitura de Belo Horizonte. Gostaria de saber se 
também o Prefeito vai dizer que isso é culpa do Governo Federal, porque 
sempre diz que não tem culpa de nada. É capaz até de dizer que a Andrade 
Gutierrez também é problema do Governo Federal, porque o Prefeito e o 
Vice-Prefeito não assumem responsabilidade. Estão sempre de mãos limpas, 
porque varrem as denúncias para debaixo do tapete. A situação é grave, e 
vamos apurar. 

A segunda questão é que, diante da ameaça da CPI dos Cartórios, 
começaram a se mexer. Ontem, o Tribunal de Justiça declarou que o 
concurso para cartórios vai ser realizado já em 15/7/2001. Quero saber por 
que não há o selo de fiscalização. Por que não licitar o selo de fiscalização 
que vai moralizar os cartórios e essa sonegação desenfreada? 

Os cartórios estão querendo entrar com novo projeto de lei na Casa. Com 
esse projeto, estão querendo acabar com o selo para fazer uma coisinha 
entre eles lá, para não se fiscalizarem os cartórios. Agora, o Tribunal lança 
uma cortina de fumaça, fazendo o concurso como se resolvesse o problema. 
Resolve parte do problema, mas tardiamente. Há mais de dois anos - diria 
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mais de quatro anos, porque, desde 1994, ele poderia ser feito, 
principalmente após a aprovação da regulamentação nesta Assembléia - que 
esse concurso deveria ter saído e não saiu. Temos infonmação de que 
estariam desrespeitando uma outra lei. 

Queremos que o Tribunal de Justiça, Poder encarregado em aplicar a lei no 
Estado de Minas Gerais, aplique as leis vigentes, respeite a lei que esta 
valendo para este Estado: o selo de fiscalização, a compensação para os 
atos que estão sendo praticados gratuitamente. 

Infelizmente, não terei tempo de abordar um terceiro assunto. Usaremos o 
espaço que a Liderança tem para falar. 

Foi um erro absurdo alguns Deputados não assinarem a CPI da Corrupção, 
que seria feita no Congresso Nacional. O que queríamos, na verdade, é que 
todo o Brasil fosse passado a limpo no nível dos seus Poderes, o Legislativo, 
o Judiciario, o Executivo, o Ministério Público e, também, o Tribunal de 
Contas. Precisamos cumprir o nosso papel fiscalizador. Temos de exigir que 
as coisas aconteçam realmente de fonma transparente, que as leis sejam 
verdadeiramente respeitadas e aplicadas no seu devido tempo, e não, ao 
gosto e sabor de interesses menores dos grupos menores, como é o caso 
dos grandes cartórios que pressionam o Tribunal de Justiça, que se dobra 
diante dessa pressão, para não aplicar o selo de fiscalização. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Mareio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, ilustres visitantes, gostaria de fazer coro com os Deputados que 
me precederam, para dizer que, com muito prazer, vou votar favoravelmente 
á aprovação da Proposta de Emenda a Constituição n• 39. 

Faço coro também com o Deputado Miguel Martini no que conceme à 
questão dos cartórios. Estarei com ele, vigilante. Ele fez um importante 
trabalho e presta um excelente serviço. Mas gostaria de adverti-lo e ao 
Deputado João Leite, porque, salvo melhor juízo, esta havendo uma certa 
confusão em relação á questão que trazem da Andrade Gutierrez. Uma coisa 
foi, alias, denunciada pela campanha da Deputada Maria Elvira, que eram 
algumas questões que estavam sendo feitas. A outra foi uma questão 
pública, transparente, que foi votada pela Cãmara, por todos os Vereadores. 
O Vereador José Lincoln foi o relator da CPI sugerida pelo então Vereador 
Rogério Correia. É preciso esclarecer de que assunto se trata exatamente. 
Se fosse o caso, deveríamos fazer uma audiência pública a respeito do 
assunto. Poderíamos até assinar o pedido dessa CP! conjuntamente, eu, o 
Deputado Rogério Correia, o Deputado Miguel Martini e o Deputado João 
Leite. Deixo essa sugestão. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado Mareio 
Cunha. Vou ser rãpido, porque V. Exa. tem outros assuntos a tratar, mas é 
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Em primeiro lugar, gostaria também de reiterar, como fez V. Exa., que 
votarei favoravelmente à Proposta de Emenda à Constituição n• 39. Lembro 
que precisaremos de 39 Deputados. Conclamamos todos os Deputados a 
estar presentes, para que possamos votar ainda hoje. 

Na verdade, Sr. Deputado, fui sub-relator da CPI das Empreiteiras, feita a 
meu pedido na Càmara Municipal de Belo Horizonte, a fim de fiscalizarmos 
obras superfaturadas. O relator da comissão foi o meu amigo José Lincoln 
Magalhães. De fato, nessa CPI, aprovamos um relatório, por unanimidade, 
em que constava uma série de obras superfaturadas, da Mendes Júnior, da 
Andrade Gutierrez, da Covam, da Tratex e de diversas outras. Esse 
superfaturamento se deu principalmente na administração do Sr. Hélio 
Garcia, como Prefeito e, depois, como Governador. Nessa época, houve o 
maior número de superfaturamentos, segundo levantamento da CPI da 
Câmara de Vereadores. 

O fato é que todas as outras empresas fiZeram, no Governo Eduardo 
Azeredo, um acordo de recebimento da divida, através de descontos 
negociados pelo ex-Prefeito Eduardo Azeredo. Entretanto a Andrade 
Gutierrez continuou levando o caso na justiça, acabando por vencer em 
última instância, e a Prefeitura passou a dever-lhe cerca de 
R$500.000.000,00. 

A Prefeitura, então, fez um acordo, que não foi nada obscuro, sendo 
aprovado pela unanimidade dos Vereadores da Câmara Municipal na 
ocasião, à luz do dia, inclusive os do PSDB. A Prefeitura, para balizar o 
acordo, voltou aos trabalhos da CPI e retirou o pagamento dos aguapés da 
lagoa - superfaturados à época da administração de Sérgio Ferrara, situação 
que foi denunciada pelo sub-relator, o ex-Deputado Raul Lima Neto -, de 
parte do Arrudas - apontada por mim como superfaturada - e também do 
túnel da Lagoinha - superfaturamento denunciado pelo Deputado José Milton. 
Após essas retiradas, foi feito um acordo de pagamento de cerca de 
R$150.000.000,00, pelo período de dez anos. Esse acordo foi público. Se o 
Deputado tem denúncias de alguma falcatrua, deve fazê-las, para que 
possamos apurá-las, mas a situação foi bastante debatida na Câmara de 
Vereadores, com aprovação unânime. Não houve obscuridade no fato. A 
Prefeitura teria necessariamente que pagar, e buscou-se um acordo para 
tomar exeqOivel o pagamento da demanda judicial de apólices. Muito 
obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha* - Muito obrigado. Deputado João Leite, 
democraticamente, irei conceder-lhe aparte, mas peço-lhe que seja breve, 
porque o assunto é controvertido e, para esclarecê-lo, deveríamos fazer uma 
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audiência pública. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Agradeço. Quero esclarecer que não 
existia decisão judicial no caso. Além disso, as afirmações que faço baseiam-
se na análise do relator do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que diz o 
seguinte: "Pelo elevado valor envolvido no acordo e a ausência de elementos 
para verificação da exatidão dos créditos da construtora reconhecidos pela 
Prefeitura, parece-nos que seria conveniente, como medida de cautela no 
resguardo do erário municipal, que se sustassem, judicialmente, tais 
pagamentos'. Portanto, deixo claro que não havia decisão judicial final, 
segundo afirmação dos técnicos do Tribunal de Contas. Eles apontam não 
somente o superfaturamento no caso dos aguapés, mas também no caso do 
Arrudas, da galeria tricelular e dos túneis da Lagoinha. Isso é mu~o grave, e 
a Prefeitura fez o acordo. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha* - Srs. Deputados, dois assuntos me trazem à 
tribuna hoje. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Deputado Miguel 
Martini, que, juntamente comigo, esteve, no fim de semana, no V Congresso 
Nacional da UNALE, que congrega os Deputados Estaduais de todo o Pais. 
Tanto eu quanto o Deputado Miguel Martini fomos honrados com a indicação 
para participar, respectivamente, como representante da Região Sudeste e 
membro do Conselho Fiscal. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) -A UNALE congrega as 20 Casas 
Legislativas, fazendo parte dela os 1.059 Deputados e todo o corpo técnico 
das Assembléias Legislativas. Obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha* - Obrigado, ilustre Deputado Miguel Martini, 
que foi um dos idealizadores e um dos Presidentes dessa nossa entidade. 
Discutimos os temas mais importantes, como o resgate das prerrogativas 
maiores do Poder Legislativo, ou seja, com relação à necessidade que temos 
de investir em uma qualidade e uma qualificação maior no exercício dos 
nossos mandatos. Algumas decisões foram lá tomadas, e realizaremos 
alguns encontros aqui em Belo Horizonte. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, desejo falar aqui das 
ações que esta Casa tem realizado, não apenas por meio da minha pessoa, 
mas também por meio de inúmeros outros Deputados, no que conceme à 
questão do racionamento. Na semana passada, ocupei a tribuna para dizer 
que me espantou muito, ao vis~r o Secretário da Segurança, Dr. Márcio 
Domingos, saber que muoo pouca ou quase nenhuma informação tinha a 
respeito do racionamento a ser feito. A cada dia, estamos percebendo as 
controvérsias e as indecisões do Governo Federal. Mais uma vez, o povo 
está sendo desrespeitado em seu direito sagrado de, pelo menos, obter 
informações mais concretas a respeito desse racionamento que o Governo 
Federal imporá aos Estados e aos municípios. 
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Estamos encetando algumas ações. A primeira delas é de solicitar que 

a Frente Parlamentar Jorge Hannas, que é composta por inúmeros 
Deputados, faça uma inspeção às Usinas de Fumas e de Três Marias, para 
constatar a atual situação de suas turbinas. Temos visto o Governo Federal 
insistir para que o povo troque os seus aparelhos eletrônicos por outros que 
consumam menos energia, mas ele mesmo não faz a sua parte. Pelo 
contrário, està sucateando as nossas empresas em uma demonstração 
inequívoca de que quer valorizar, constrangendo a população, a sua teoria 
privativista. A Frente Parlamentar Jorge Hannas, segura e fartamente, já 
comprovou que não é privatizando Furnas que resolveremos o problema 
energético deste País. É de suma importância que essa Frente Parlamentar 
possa fazer essa visita a Furnas e a Três Marias. 

Como Vereador, em 1993, levantamos a bandeira SOS Anel Rodoviário. 
Em 1996, quando era Diretor-Geral do DNER o companheiro Tarcísío 
Delgado, que hoje é o Prefeito de Juiz de Fora, conseguimos a assinatura de 
um convênio público entre o Governo Federal, por meio do DNER; o Governo 
Estadual, por meio da CEMIG; e a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da 
SUDECAP e de outros ôrgãos afins, para que os três níveis do Governo 
fizessem intervenções no anel rodoviário, para que o recuperássemos. O 
Governo do Estado cumpriu a sua parte iluminando os 26km do anel 
rodoviário; o Governo Federal não cumpriu sua parte, limitou-se apenas a 
fazer a recuperação de algumas defensas e de algumas sinalizações, mas 
não recuperou o piso; e a Prefeitura, que assumiu o compromisso de fazer 
nove passarelas, de urbanizar os trevos e de retirar as invasões, apenas 
licitou quatro passarelas e fez duas, uma delas por meio do orçamento 
participativo. Cansamos de denunciar isso. Agora, venho dizer que temos 
estatísticas que comprovam que, com a iluminação desse anel, conseguimos 
diminuir em cerca de 20% os acidentes ali ocorridos. 

Portanto, é um absoluto contra-senso imaginar que agora vamos conviver 
com a idéia de o anel rodoviário entrar na questão do racionamento. Não 
podemos permitir que isso aconteça e, nesse intuito, encaminhamos oficio à 
Prefeitura de Belo Horizonte, ao DER e à CEMIG, a fim de que o anel 
rodoviário não faça parte do racionamento. 

No dia 5 de junho, estaremos, juntamente com a Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, realizando uma audiência 
preparatôria para uma grande audiência pública que faremos em conjunto 
com a Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa de Minas, 
quando discutiremos uma questão importante para Sete Lagoas e região: a 
alternativa energética. Sete Lagoas tem hoje cerca de 35 altos-fomos, que 
dissipam calor e gases. É possfvel transformar em energia os gases e o calor 
dissipados, resolvendo o problema de Sete Lagoas e região. Nossa tônica 
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tem de ser a procura de alternativas energéticas. 

Pois não, ilustre Deputado João Paulo. Pergunto-lhe se fará uso da 
palavra, pois procurei ser bem rápido no meu pronunciamento, exatamente 
para dar-lhe a oportunidade de se manifestar. 

Reafirmo que esta Casa, não apenas por intermédio da minha pessoa, mas 
de todos os Deputados, estará vigilante na questão do racionamento. Embora 
saibamos que a conta tem de ser paga por todos, pois tratamos com muita 
falta de zelo nosso planeta Terra. Não permitiremos que o Govemo Federal, 
irresponsavelmente, coloque nas costas do consumidor brasileiro uma conta 
oriunda de sua irresponsabilidade, já que não fez os investimentos que há 
muito se faziam necessários para evitar a situação que hoje vivemos. 
Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Muito nos preocupamos quando forças 

políticas e militares se colocam em posição de confronto, renegando o 
diálogo como forma legítima e democrática de entendimento. · 

A situação de confronto direto não interessa a nenhuma das partes 
envolvidas e principalmente à população. 

Tocantins, um jovem Estado da Federação, com toda a capacidade de 
desenvolvimento, não pode e não deve manchar sua história com 
derramamento de sangue. A história não mais precisa de mártires como 
Tiradentes, e sim de entendimento na busca de soluções aceitáveis e 
negociadas. 

Minas Gerais, infelizmente, teve que passar por situação semelhante à que 
passa Tocantins quando, em junho de 1997, por causas idênticas, os 
militares mineiros, em movimento reinvindicatório pacifico e desarmado, 
foram às ruas clamar por condições dignas de trabalho e remuneração. 

Na ocasião, o Governador preferiu tomar atitude inflexível e 
desmoralizadora do movimento, colocando-o contra a população. Mesmo 
assim, o movimento caminhou em direção ao Palácio do Govemo e ao prédio 
do Comando-Geral da PMMG na busca do diálogo, quando foi impedido por 
um cordão de isolamento humano, fortemente armado, mas não se intimidou: 
se postou frente ao paço público, quando, por disparo de arma de fogo, a 
vida do Cabo Valério teve fim. Bala da insensatez, truculência e autoritarismo 
de um govemo. 

Certamente, Tocantins não precisa passar por esta amarga lembrança, há 
tempo de mudar os rumos dos fatos. Buscar os principies Constitucionais é o 
melhor caminho para a solução e o mais justo. 

Os direitos e deveres previstos na Constituição Federal têm que ser 
estendidos a todos os cidadãos. Como prevê o art. 5°, "Todos são iguais 
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perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ...... ", combinado 
com o art. 5', inciso IV, onde é preservada a liberdade de manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato. 

Entre os direitos e as garantias fundamentais estão também os previstos no 
inciso IV do art. 7' da ConstituiçãoFederal: "São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social, salário mínimo capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e 
às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajuste periódico que 
lhe preservem o poder aquisitivo". 

O art. 142 da Constituição, em seu § 3', inciso IV, proíbe ao militar a 
sindicalização e a greve. Não é preciso ser jurista para verificarmos que esse 
dispositivo traz em si a inconstitucionalidade, pois impede a liberdade de 
manifestação, o que contraria todos os princípios elementares que norteiam a 
nossa Carta Magna. 

O inciso XLI do art. 5' da mesma Constituição Federal assegura que a lei 
punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais. Portanto, os princípios constitucionais elementares é que 
devem direcionar os entendimentos entre as partes envolvidas, de forma a 
encontrarem o equilíbrio das necessidades. 

Baseando-se nos princlpios constitucionais, também fica assegurado ao 
trabalhador militar os mesmos direitos. As reivindicações são, portanto, as 
mais justas e legais. 

A atitude contrária a esses principios, certamente, deu causa à derrota 
política da candidatura à reeleição do ex-Governador Eduardo Azeredo. Já o 
Governador eleito Itamar Franco adotou conduta de um estadista, quando 
compreendeu a causa do servidor militar, e procurou, dentro das limitações 
financeiras e legais, recompor o soldo dos militares, de forma a propiciar-lhes 
melhores condições de vida e trabalho. 

É importante que o servidor militar mantenha perseverança e amor à 
causa, pois só assim conseguirá obter o respeito e a condição de vida 
necessária para desempenhar o papel fundamental e honroso de levar à 
população a segurança pública, hoje tão reclamada pela sociedade. 

Como um militar pode viver morando em favela, ao lado de marginais, indo 
para o trabalho e deixando sua família desprotegida? Como pode 
desenvolver sua função de proteger a comunidade se seu vencimento não dá 
para pagar as despesas básicas, tais como energia elétrica, água, 
alimentação, educação, saúde, etc.? 

É por estes motivos que os praças militares se fizeram representar na 
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Assembléia Legislativa. Graças a essa representação, conseguimos, 
com mobilização, a anistia de todos os praças excluídos da PMMG, em 
decorrência do movimento de 1997. A Emenda à Constituição n• 39, de 
2/6/99, veio anistiar os colegas que tiveram a coragem de lutar por seus 
direitos mais elementares. 

Colocamos nossa experiência à disposição do Estado do Tocantins, para 
que seja encontrada uma solução para o problema que envolve a classe 
militar e o Governo. 

As dificuldades são de ambas as partes, mas a causa é justa e mais do que 
nobre. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos estamos assistindo à situação difícil 
do Estado do Tocantins. Há cerca de 3.500 policiais amotinados no Batalhão 
da Policia Militar, com esposas e filhos. Há quase 200 crianças e mulheres 
dentro desse batalhão. A solução encontrada pelo Governador Siqueira 
Campos foi a de enviar tropas federais. 

Como disse nosso ilustre companheiro Milton Campos: "Dever-se-ia 
mandar o trem pagador, e não as tropas federais para reprimir aqueles que 
estão pedindo um salário digno, capaz de atender às suas necessidades 
vitais básicas". 

Ocupamos esta tribuna, nesta tarde, pois não podemos permitir que um 
canal de discussão seja travado e que ocorra qualquer tipo de providência 
mais drástica. 

Fico me perguntando o que faria se estivesse na condição de policial militar 
e um soldado do Exército viesse, num confronto, a matar uma criança. O que 
poderia ocorrer nesse Estado? Possivelmente, grande derramamento de 
sangue. 

Por isso estamos clamando para que os homens de bem, aqueles que 
compõem a representação política não só deste Estado, mas também da 
Câmara Federal, possam estar atentos e que a Comissão de Direitos da 
Câmara Federal também esteja atenta ao desenrolar dos fatos no Tocantins. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado Sargento 
Rodrigues, companheiro do PSB, quero me solidarizar com V. Exa. e 
oferecer o nosso apoio a tudo o que V. Exa. disse. 

Mas quero parabenizar, de forma muito especial, aquelas bravas mulheres 
que trancaram o portão do quartel com cadeado e mostraram que aquela é a 
família de um policial que passa necessidades. Sei disso; V. Exa., o 
Deputado Cabo Morais e os companheiros das nossas instituições sabem, 
mas, lamentavelmente, boa parte da sociedade e dos nossos governantes 
não sabe. 

Deixo registrado o nosso apoio ao pronunciamento e à atitude de V. Exa. e 
dos companheiros policiais do Tocantins. Obrigada. 
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, para concluir, 

estamos encaminhando esse ofício ao Dr. Siqueira Campos, Governador do 
Estado do Tocantins, colocando-nos à sua disposição, na qualidade de 
Sargento da reserva, pessoa que passou por esse tipo de experiência e sabe 
medir as proporções do que pode acontecer là. Não queremos que os 
policiais sejam intransigentes, mas ê preciso que o Governador abra, 
imediatamente, um canal de diálogo, para que o entendimento chegue e para 
que haja solução pacífica. 

Se estivessem em Minas Gerais, sob o Governo do Sr. Itamar Franco, 
saberíamos que haveria encaminhamento completamente diferente. Mesmo 
assim, colocamo-nos à disposição para estar lá, junto com o Governo. 

Fiz contato, por telefone, com o Sr. Renan Pereira, Secretário da Casa Civil 
do Estado do Tocantins e me coloquei à disposição para buscar, por meio do 
diálogo e do entendimento, uma solução pacifica para que haja um final e um 
desfecho felizes. 

Os militares que lá se encontram não podem ficar desamparados pela 
Constituição Federal. Não basta ser militar e haver proibição expressa. Tem 
que existir o entendimento dos legisladores federais, porque o militar também 
é ser humano, tem esposa e filhos, necessidades, como qualquer outro 
trabalhador. Para isso, precisamos do diálogo. 

Gostaria, Sr. Presidente, de deixar manifesto o nosso apoio e o nosso voto 
a favor da Proposta de Emenda à Constituição n• 3g. Obrigado. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Alberto Pinto Coelho) - 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 da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos 

da Decisão Normativa da Presidência n• 9, o Requerimento n• 2.288/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 
71• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.210/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, 2.230/2001, do Deputado Cristiano Canêdo, e 2.235/2001, 
do Deputado Alencar da Silveira Júnior; de Assuntos Municipais - aprovação, 
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na 62• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.196/2001, do 
Deputado Luiz Tadeu leite, 2.197/2001, da Comissão do Trabalho, 
2.208/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 2.227 a 2.229/2001, do 
Deputado Arlen Santiago; e de Saúde - aprovação, na 17" Reunião 
Extraordinária, do Projeto de lei n• 716/99, do Deputado Bené Guedes, e dos 
Requerimentos n•s 2.107/2001, do Deputado Pastor George; 2.125/2001, da 
Comissão de Saúde; 2.144/2001, do Deputado José Henrique; e 2.170/2001, 
do Deputado Eduardo Hermeto, e rejeição dos Requerimentos n•s 2.096, 
2.105, 2.149 e 2.190/2001, do Deputado Kemil Kumaira (Ciente. Publique-
se). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, é deferido pelo Sr. Presidente, nos termos do inciso VIl do art. 

232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Luiz Menezes, 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de lei n• 1.481/2001.(Arquive-
se o projeto). 

Votação de Requerimentos 
- O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Pedro Pinduca, em que 

solicita seja o Projeto de Lei n• 1.370/2001 distribuído á Comissão de Direitos 
Humanos. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram_(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Vem á Mesa, requerimento do Deputado Miguel Martini, lider do PSDB, 
em que, na forma regimental, solicita a palavra pelo art 70 do Regimento 
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O 
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. Na sua ausência, vem á 
Mesa requerimento do Deputado Sebastião Costa, líder do PFL, em que, na 
forma regimental, solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, 
nos termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado Alberto Bejani. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10 minutos. 
Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público 
presente, que está aguardando com ansiedade a votação da famosa 
Proposta de Emenda á Constituição n• 39, tenho certeza de que sairão daqui 
felizes em ver a justiça prevalecer. Não tenho dúvidas em afirmar isso. 

Gostaria, apenas, de falar que a população está decepcionada com a 
atuação de um Juiz substituto da área federal que negou a liminar para a 
retirada dos radares móveis que estão nas BRs em Minas Gerais, assaltando 
o cidadão que trabalha e é obrigado a transitar nas rodovias. Sr. Juiz, com 
todo o respeito que tenho á sua pessoa, fico indignado em saber que V. Exa. 
não tem conhecimento ou deixou de ter conhecimento porque quis, da 
Constituição Federal, da Constituição Estadual e da lei n• 8.666, do art. 23 
combinado com o art. 39, que diz que 100 vezes R$1.600.000,00, que 
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correspondem a R$160.000.000,00, têm que ter audiência pública 15 
dias antes de publicar o edital para a concorrência realizada. Isso não foi feito 
pelo DNER, em Brasília. Esse departamento só tem nos dado aborrecimento 
e é sinônimo de corrupção em todo o Brasil. 

Radares foram feitos para educar, e não para ficar escondidos, com a 
finalidade de multar as pessoas. O cidadão tem que obedecer às leis, mas 
não leis camufladas, com radares multando dos dois lados, o que é proibido 
pelo Código de Trãnsito. Temos a consciência de que mostramos ao 
Ministério Público Federal, que merece o nosso aplauso, porque entrou 
ontem com um agravo contra a decisão do meritíssimo Juiz da área federal. 
Temos que dar e demos todo o material, desde a licitação, que foi feita de 
maneira incorreta, em Brasília, ferindo a Constituição e a Lei n• 8.666; até 
mesmo, funcionários da firma terceirizada uniformizados com o DNER, 
falsidade ideológica. 

Mas uma coisa podem saber, não iremos parar. Precisamos de 500 
assinaturas para tirar o poder de polícia desse departamento chamado 
DNER, que é uma vergonha no Brasil e, em Minas Gerais, é comandado por 
alguém que não merece crédito e se chama Newton Cardoso. E nós, 
Deputados, somos responsáveis por buscar essas assinaturas para retirar o 
poder de polícia desse departamento. 

O Deputado João Paulo (em aparte)*- Deputado Alberto Bejani, o aparte é 
sempre para convergir com V. Exa. a respeito desse tema. Tão logo 
iniciamos a caminhada rumo ao enfrentamento da indústria de multas, fomos 
acusados de estar defendendo os infratores, como se eles não merecessem 
defesa. Não é isso que estamos fazendo, mas sim a defesa dos injustiçados, 
a defesa da sociedade. 

O Presidente acaba de constituir uma Comissão Especial, que, 
seguramente, instalará a CPI. Quero propor à Mesa Diretora e a V. Exa. que 
façamos um trabalho interligado das duas comissões- a CPI do IPEM e a 
Comissão Especial das Multas, que vai analisar todo o Código de Trãnsito. 
Dizia-se que esse Código veio para zelar pela segurança do cidadão 
brasileiro e investir na diminuição das mortes e acidentes, mas, na realidade, 
veio para se constituir na indústria de multas, para fazer caixa nas Prefeituras 
Municipais, nos próprios Estados membros e, até, no DNER, como V. Exa. 
disse. 

A Assembléia Legislativa não pode, em momento algum, deixar essa 
bandeira arriar, temos que levá-la adiante e vamos levar até o final desse 
mandato e de quantos mandatos vierem. Continuaremos a enfrentar essa 
grande injustiça que se fez com a população brasileira, que é o Código 
Brasileiro de Trãnsito, votado pelo Congresso Nacional com uma série de 
descuidos. Na realidade, ele veio para drenar os recursos, o dinheiro da 
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população e colocá-lo nos caixas do Poder Executivo, todos falidos. 
Muito obrigado. 

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado João Paulo. Para 
terminar, quero dizer não só ao Deputado João Paulo, mas também à nossa 
querida Delegada Deputada Elaine Matozinhos e aos demais Deputados: 
vamos formar, apenas, um grupo, para que possamos colher essas 500 mil 
assinaturas para retirar o poder de policia administrativa de um departamento 
que é caso de policia. Ai, não é poder de policia, o DNER é caso de policia. 
Já temos dados oficiais de que funcionários, um engenheiro de operação, 
tem o filho trabalhando em uma das empresas que formam a Rodovida. Um 
dos filhos de um Diretor do DNER trabalha para empresa terceirizada, 
escondida no meio do mato, para multar as pessoas de maneira indevida. Os 
aparelhos estão totalmente irregulares. Pegaram um Gol a 256km/h. Esse 
Gol está andando mais rápido do que o carro do Rubens Barrichello. Isso não 
existe. Pegaram um Ford ano 1929 a 146km. Nem se for jogado de um avião, 
conseguirá atingir essa velocidade. São aparelhos malucos, como esse 
DNER. 

Hoje, pela manhã, telefonaram- me, dizendo que "maneirasse", porque 
poderia sofrer um processo na área cível. Dr. José Élcio Montese, com todo o 
respeito que tenho ao senhor, como Chefe do 6° Distrito Rodoviário Federal 
em Minas Gerais, peço: pelo amor de Deus, processe- me. Assim, mostrarei 
na justiça como existem ladrões nesse departamento. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro 
Deputado Alberto Bejani, tivemos a felicidade de estar com V. Exa., como 
relator da Comissão Especial das Multas. Gostaria de parabenizá-lo pelo 
pronunciamento e dizer que V. Exa. não tem que se intimidar 
verdadeiramente. Estamos exercendo nosso papel fiscalizador, previsto na 
Constituição Estadual, e não podemos permitir que o contribuinte seja 
assaltado de forma conivente por parte do DNER, da forma que está 
acontecendo nas rodovias federais que cruzam Minas Gerais. Isso não pode 
continuar, temos que estar atentos. Se acham que vamos baixar a guarda, 
não é verdade, estamos atentos e vamos continuar fiscalizando e 
denunciando, seja da tribuna, seja por meio de CPI ou de Comissão Especial. 
O cidadão não pode ser assaltado da forma como está sendo, principalmente 
por aquele que deveria dar o exemplo, que é o DNER, e este não toma 
nenhum tipo de providência. Muito obrigado. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, para terminar, quero lembrar 
que eu e o Deputado Sargento Rodrigues estivemos em Brasília, visitando 
esse departamento, que é tão organizado. Mas existe Deus, que é muito 
justo, porque ficamos, apenas, 3 minutos com o Diretor-Geral do DNER. 
Estávamos conversando quando chegou o Oficial de Justiça e levou o 
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Diretor-Geral do DNER preso por falta de pagamento de precatório. 
Armou todo o circo, até com café quentinho para nós, e não póde tomar o 
café, porque saiu preso. Foi a única coisa boa que vimos em Brasília. 
Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
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. Tendo em vista a importància da matéria constante da 
pauta, a Presidência solicita ao Sr.Secretàrio que proceda a chamada para 
verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 55 Deputados, número 

suficiente para votação das matérias constantes na pauta. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente ( Deputado Antônio Júlio) - Votação, em 1• turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n• 39/2000, do Deputado Antônio Júlio. 
A Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta com as Emendas 
n• 1 e 2, que apresentou. Emendada em Plenário, voltou a proposta à 
Comissão Especial, que opina pela aprovação da Emenda n• 5 na fonma da 
Subemenda n• 1 e da Subemenda n• 2, que apresenta à Emenda n• 2; e pela 
rejeição das Emendas n•s 3 e 4 e da Subemenda n• 1 à Emenda n• 2. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nosso 

objetivo é externar a posição anterior do PFL. Votaremos favoravelmente à 
aprovação dessa proposta, por entender que é preciso regularizar a situação 
de vários servidores que estão prestando serviço ao Estado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como Líder do PSDB, anuncio 

que toda a bancada estará votando com o relatório apresentado pelo 
Deputado Mauro Lobo à Comissão de Justiça, pela aprovação dessa 
proposta de emenda à Constituição, por considerar que corrigirá grande 
injustiça cometida contra esses servidores. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade. 
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, encaminho favoravelmente 

à Proposta de Emenda à Constituição n• 39. A posição do Governo é 
favorável a essa proposta e já encaminhou, no passado, a Proposta de 
Emenda à Constituição n• 35, no mesmo sentido. Como Líder do Governo, 
falo que ele já se manifestou favoravelmente à aprovação dessa proposta e 
garantiu o não-questionamento da sua constitucionalidade. Portanto, fica 
garantido aos funcionários públicos que é do entendimento do Governo a 



aprovação dessa proposta na forma original. Toda a Bancada do PMDB 
votará pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n• 39. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
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O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, como não poderia ser de 
outra maneira, o PPS vota favorável, até mesmo, para corrigir uma injustiça e 
para ser coerente com a orientação do Líder do Governo, Deputado Antônio 
Andrade. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Genaro. 
O Deputado Antônio Genaro* - Em nome do PSD, digo que estaremos 

votando a favor desses funcionários, que estão lutando por Justiça. Sem 
dúvida alguma, todos têm que valorizar as pessoas que lutam para 
conquistar o seu direito, porque, em nosso País, as conquistas são difíceis e 
demoradas. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Nôs, da Bancada do PDT, registramos nosso 

apoio integral à Proposta de Emenda à Constituição n• 39. A Assembléia, por 
questão de justiça, encontra-se, em sua unanimidade, ao lado dos 
funcionários. Nesta oportunidade, valorizo o excelente trabalho do relator, 
Deputado Mauro Lobo. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, presenciamos um ato de 

cidadania histórico para esta Assembléia. A nossa homenagem a todos 
aqueles que, há anos, aguardam o resgate de seu direito. Prestamos ao 
ilustre Presidente, Deputado Antônio Júlio, a nossa homenagem, por sua 
lucidez e determinação em apresentar essa emenda extraordinária, que vem 
resgatar os direitos dos servidores. Nesta Casa, onde temos 
democraticamente decidido questões das mais sérias para o Estado, nosso 
partido, o PSD, vota num gesto de gratidão ao servidor público e em 
homenagem ao seu trabalho. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, toda 

a Bancada do PT votará favoravelmente à Proposta de Emenda à 
Constituição n• 39. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cristiano Canedo. 
O Deputado Cristiano Canêdo* - Sr. Presidente, em nome do PTB, 

encaminho favoravelmente aos servidores públicos de Minas Gerais. Os seis 
Deputados que compõem nossa Bancada votarão a favor. Sou funcionário 
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público da Secretaria de Estado da Saúde desde 1982, e, como tal, fui 
beneficiado pela Constituição. Acho que os colegas aqui presentes deverão 
ter os mesmos benefícios concedidos ao demais servidores públicos 
estaduais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozínhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como 

funcionária que bem conhece a situação da função pública, quero, em nome 
da Bancada do PSB, dizer do nosso irrestrito apoio à Proposta de Emenda à 
Constituição n• 39. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani Baribosa. 
O Deputado lrani Barbosa• - Sr. Presidente, parabenizo-o pela iniciativa. 

Nesta Casa, aqueles que sempre falaram em nome dos funcionários públicos 
e contra eles trabalharam mantém-se no meio da turba. Em 1989, quando era 
Deputado Estadual, efetivamos todos os funcionários que tinham mais de 
cinco anos no exercício da função pública, pela Constituição do Estado. 
Pergunto: qual a diferença entre esses funcionários e aqueles que efetivamos 
naquela época? Hoje, temos funcionários com 13, 17 anos de serviço, sem 
efetivação. Como fui relator do projeto de reforma do Judiciário, coloquei, à 
época, a emenda que efetivava os funcionários do Poder Judiciário, e vários 
órgãos da imprensa disseram tratar-se do trem da alegria. Não era. Era o 
trem de quem viu o sofrimento de muitos que perdiam seus empregos, sem 
garantia do Estado, sem ao menos as garantias de seus direitos de cidadãos. 
Por isso, em meu nome e no de todos os pares que sempre defenderam os 
funcionários desta Casa, e não no daqueles que, naquele momento, 
criticaram a efetivação dos funcionários do Judiciário; que reclamavam 
devido à efetivação sem concurso, digo que o concurso já foi prestado por 
aqueles que trabalham há mais de 17 anos sem garantia do Governo. 
Parabenizo o Governador Itamar Franco por sua coerência e firmeza, 
aceitando que a Assembléia vote essa efetivação, porque nada mais 
representa do que o direito dos funcionários pelo trabalho prestado ao nosso 
Estado e ao nosso povo. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gabo Morais. 
o Deputado Cabo Morais -Toda a Bancada do PL nesta Casa, composta 

por cinco Deputados, votará favoravelmente à Proposta de Emenda à 
Constituição n• 39, em favor do funcionalismo público. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - A Liderança de nosso partido já se 

manifestou favoravelmente à aprovação dessa proposta de emenda à 
Constituição. Todos os Deputados do PSDB estarão confirmando um 
trabalho extremamente importante dos funcionários que precisam da decisão 

~------------------------------------J 
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Estado que têm construído. 

1414 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pela apresentação 
dessa proposta de emenda á Constituição. Desde sua apresentação até hoje, 
transcorreram vários meses e foram realizadas várias discussões, com a 
presença do funcionalismo, que foi decisiva e importante para que se 
chegasse neste dia histórico de nosso Estado e de nossos funcionários. 

Em segundo lugar, quero dizer que a frente parlamentar médica desta 
Casa está discutindo também a questão dos funcionários da saúde. Quero 
citar a presença, nessa discussão, dos Deputados Doutor Viana, Marcelo 
Gonçalves e minha, representando os 13 Deputados médicos. A partir dessa 
vitória maiúscula do funcionário público de Minas, poderemos também 
desenvolver nossas ações e trabalhar para haver valorização do funcionário 
como um todo, principalmente do funcionário ligado ao setor de saúde 
pública deste Estado. Parabéns aos funcionários pela presença e pelo 
trabalho que culminou com este momento histórico do Legislativo mineiro. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, primeiramente, gostaria 

de parabenizar V. Exa. pela iniciativa, e todas as bancadas que aqui 
estiveram declarando seus votos. Realmente o que estamos fazendo nesta 
tarde é mais do que justo. 

Na qualidade de servidor público - exerci a função de policial militar por 15 
anos -, não poderia deixar de declinar aqui nosso apoio, nosso voto 
favorável. 

Também quero parabenizar nosso Governador pela firmeza e pela 
coerência, atendendo a uma reivindicação tão antiga. Todos nós, Deputados, 
votando a favor dessa emenda à Constituição, faremos justiça no Estado de 
Minas. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, uma vez que as bancadas já 

se manifestaram favoráveis e o voto será aberto no Plenário, gostaria de 
pedir que votássemos e parássemos de retardar esse processo. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Miguel Martini 
que não poderá proibir a manifestação dos Srs. Deputados, pois estamos na 
fase de encaminhamento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - É muito fácil para aqueles que já falaram 

quererem cortar a palavra de quem quer falar também. Gostaria de 
parabenizar aqueles que estão saindo hoje de um pesadelo, milhares de 
funcionários estavam vivendo um inferno, pela falta de segurança e 
estabilidade. Essa gama de apoios que hoje estamos vendo, por parte de 
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todos os partidos presentes, na verdade, é um congraçamento dos 
Deputados e desta Assembléia com os funcionários do Estado. 
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O mais importante é que o Governador Itamar Franco, pela palavra de seu 
Líder, Deputado Antônio Andrade, compromete-se, ao que me parece, a não 
dar entrada a ação questionando a parte legal e constitucional. Aprovada por 
esta Casa, temos a confiança de que será aceita pelo Governo e que 
vigorará de imediato, para beneficio de milhares de funcionários do interior do 
Estado. 

Por essa razão, cumprimentamos o Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, 
pela iniciativa, e esta Casa, que hoje está prestando uma homenagem ao 
funcionalismo público do Estado. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues- Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Exa. 

pela Proposta de Emenda à Constituição n° 39 e pelo grande trabalho à 
frente desta Casa. 

Agradecemos ao Governador Itamar Franco por ser sensível aos 
funcionários públicos, fazendo-lhes justiça. Esses funcionários estão há mais 
de dez anos trabalhando sem segurança. Então, todos votaremos 
favoravelmente a esses funcionários. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Fernando Faria. 
O Deputado Luiz Fernando Faria* - Sr. Presidente, também queremos 

enaltecer a iniciativa de V. Exa., que vem acabar com o prejuízo que esses 
funcionários estão vivendo ao longo dos anos. 

A Bancada do PPB encaminha favoravelmente à Proposta de emenda. 
• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely TarqOinio. 
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 

presentes nas galerias, queremos louvar a iniciativa do Presidente, Deputado 
Antônio Júlio, por agilizar essa votação junto ao Colégio de Líderes. 

Esse parlamento se mostra responsável. Mas, sem demagogia, estamos 
fazendo apenas a nossa obrigação ao cumprir dispositivo da Constituição 
Federal, instituído pelo Governo Fernando Henrique, que aqui tem o seu 
prolongamento. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Menezes. 
O Deputado Luiz Menezes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 

agradecer a esses funcionários, injustiçados há tanto tempo, e que, hoje, 
receberão justiça nesta Casa. Tenho certeza absoluta de que ninguém votará 
contra. Parabéns, funcionários. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, o Líder do Governo, 



Deputado Antônio Andrade, já encaminhou favoravelmente em nome da 
bancada. Então, não tenho muito o que dizer. 
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Gostaria de parabenizar o Presidente Antônio Júlio pela iniciativa de 
elaborar a Proposta de Emenda à Constituição n• 39, que, sem dúvida, vem 
corrigir erros de Governos passados. 

Parabenizo, ainda, o Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, que 
levou essa questão ao conhecimento do Governador Itamar Franco. Como 
sempre, sensível às questões de justiça, fundamentalmente de justiça social, 
o Governador entendeu que devia sancionar essa proposta. Aprovada, essa 
proposta de emenda à Constituição vai trazer benefício muito grande ao 
funcionalismo público do Estado. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Silveira. 
O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

parabenizo a iniciativa do Presidente Antônio Júlio e digo aos colegas, 
representantes e Líderes de bancadas que se manifestaram favoravelmente 
a esse projeto que mais importante que o encaminhamento é exatamente a 
justiça que esta Casa fará ao funcionalismo de Minas Gerais, dando exemplo 
ao Brasil. 

Além da liderança do PL, que já ocupou este microfone por meio do 
Deputado Cabo Morais, como Presidente do PL de Minas Gerais, quero 
deixar consignado que o mais importante é o voto favorável ao funcionalismo, 
porque é disso que precisam. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Pinto Ribeiro. 
O Deputado João Pinto Ribeiro• - Sr. Presidente, gostaria de manifestar 

também a minha posição favorável à Proposta de Emenda à Constituição n• 
39, de autoria de V. Exa., que vem sanar essa situação injusta em que vive 
parte significativa dos funcionários e essa condição de intranqOilidade por seu 
aspecto jurídico. Parabenizo V. Exa. e o pessoal de função pública. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Estamos cumprindo a nossa obrigação. Os 

funcionários merecem ser aplaudidos pela organização, pela mobilização. 
Agindo assim, fazem com que esta Casa seja justa. Alguns Deputados dizem 
a todo o momento o nome do Sr. Governador. Até começarei a fazer sua 
campanha para Presidente da República se declarar que, além de sancionar 
o que será votado aqui, reconhecerá os qüinqüênios a que os funcionários 
têm direito desde que começaram a trabalhar. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, parabenizo todos os 

funcionários de função pública pela organização demonstrada. Por isso, 
recomeça a mobilização em nosso Estado. A UEMG deu o exemplo, 
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enchendo as galerias desta Casa, fazendo valer a sua vontade. Agora, é 
a vez de vocês. Parabéns. É assim que se faz. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira. 
O Deputado Gil Pereira - Parabenizo o Deputado Antônio Júlio, que há 

muito vem trabalhando em prol dessa proposta, que será aprovada hoje. No 
entanto, Deputado Alberto Bejani, essa matéria depende somente desta 
Assembléia. O Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, já declarou que 
o Governador é favorável á PEC n• 39. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Patrus. 
O Deputado Agostinho Patrús* - Sr. Presidente, associo-me, neste 

momento, a todos os Deputados desta Casa, da Oposição ou da Situação, 
que se reúnem para dizer que seria o maior absurdo o Estado chamar as 
pessoas para trabalhar, há 11, 12, 15, 17 anos ou mais, e depois dizer-lhes 
que devem voltar para casa, sem direito a nada. A Assembléia certamente 
fará justiça. Deputado Antônio Júlio, V. Exa. teve o mérito e a lucidez de 
apresentar essa proposta. Estaremos unidos em torno da justiça, a favor dos 
funcionários. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 

do Regimento Interno. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, farei um esclarecimento. 

Quando usei a expressão "sancionar", quis dizer que a sanção é do 
Presidente desta Casa. O que indaguei - e não ouvi resposta, nobre 
Deputado - é se o Governador já fez contato com V. Exa., dizendo que 
pagaria aos funcionários as férias-prêmio e os qüinqüênios atrasados. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, a Assembléia tem 

sempre, nos momentos mais difíceis, encontrado soluções para problemas 
graves por que tem passado o Estado, como o da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros. A Assembléia encontrou a fônmula para resolver o impasse. 
Posterionmente, veio a questão da UEMG, que mobilizou os estudantes. Esta 
Casa se sobrepôs à ação do Executivo, encontrou uma solução e se 
manifestou por meio do voto. Agora esse problema da função pública 
encontra uma solução que nasceu aqui. O Governo está aderindo a ela. Digo 
isso, Sr. Presidente, porque essa proposta terá aprovação unânime. 

Aproveitando este momento, dirijo-me ao Presidente, aos prezados colegas 
e às galerias. A partir deste momento, devemos olhar para milhares de 
servidores que, a partir da aprovação dessa proposta, que não os atende, 
sofrerão o que sofreram durante todos esses anos. Estou referindo-me às 
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Depois desse tempo de trabalho, esses funcionários são descartados pelo 
Estado. E aqui não falo de Governos, falo do Estado, porque ninguém é 
empregado de Governador; todos são servidores públicos da sociedade 
mineira e assim têm que ser tratados. 

Sr. Presidente, fazemos um apelo a quem conduziu tão bem o trabalho de 
solução do problema da função pública, assuma também, para um 
encaminhamento satisfatório, a questão dos funcionários contratados e 
designados do Estado. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- A Presidência, respondendo ao 
Deputado Antônio Carlos Andrada, esclarece que o Projelo de Lei n• 
1.431/2001, que trata da questão relativa à área de educação está pronto e 
deverá entrar na pauta na próxima quarta-feira, para que possamos promover 
grande discussão, resolvendo essa situação que aflige grande parte dos 
funcionários da área de educação. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Rafael. 
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, fiz pequena reflexão e, diante do 

que os colegas estão dizendo e da manifestação do público, concluo que há 
total falência do Estado. Não poderíamos estar vivendo esse clima. o Estado 
já deveria ter promovido concurso, resolvido o problema desses funcionários. 

Existem três caminhos para a contratação: concurso público, cargo em 
comissão e técnico de notória especialização. Agora, estamos criando outro 
mecanismo de contratação, que é por prop• · · ·•·· de emenda à Constituição. 
Espero que a Assembléia institua mecanismos para que daqui a dez anos 
não venha nova leva de funcionários pleitear soluções. Temos que obrigar o 
Estado a realizar concurso e prover o Estado, de forma legal, de funcionários, 
ev~ando manifestações como essa. Acredito que essas manifestações levem 
a Casa a refletir para que impeçamos o Estado de fazer contratações em 
caráter precário, para depois efetivar as pessoas por meio de proposta de 
emenda à Constituição. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. 
O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, ao longo da história, leis com 

a dimensão dessa proposta de V. Exa. têm tomado o nome do autor: Lei 
Rouanet, Lei Suplicy, Lei Pelé, enfim, outros que tiveram a mesma grandeza 
de V. Exa., apresentando propostas como essa. E essa proposta não será, 
sem dúvida alguma, a Proposta de Emenda à Constituição n• 39, será a 
Proposta de Emenda à Const~uição Antônio Júlio. V. Exa. está acionando, 
rodando a chave não do "trem da alegria", como querem alguns insensíveis, 
mas do ônibus da justiça. Todo servidor público, quando presta um concurso, 
tem dois anos de estágio probatório. E esses servidores têm um estágio 
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probatório de 5, 10, 20 anos. Ninguém permanece no trabalho por tanto 
tempo se não tiver competência. 

Sr. Presidente, meus parabéns a V. Exa. e a esta Casa, porque está tendo 
sensibilidade e temos certeza de que a votação será unânime, em favor da 
Proposta de Emenda â Constituição Antônio Júlio. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar V. 

Exa. pela autoria e apresentação da proposta de emenda â Constituição e de 
parabenizar o esforço e o trabalho feito por todos os sindicatos dos 
servidores públicos. É um esforço que já vem há muito tempo. Quero 
homenagear a UNSP, por meio do Tiãozinho, que muito trabalhou para que 
isso pudesse acontecer; a Coordenação Sindical, por meio do Renato, que 
muito contribuiu; o SINDIPÚBLICOS, o Sind-Saúde, enfim, todos os que se 
esforçaram e tornaram isso finalmente, uma realidade. Muitos Governos 
passados poderiam tê-lo feito, mas, infelizmente, não fizeram. Parabéns ao 
Presidente e aos sindicatos. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece os pronunciamentos do 
Deputados e informa âs galerias que apesar de ser sido o subscritor e 
trabalhado nessa proposta até hoje, o mérito é de todos os Deputados e 
Presidentes dos Sindicatos que tiveram a humildade de sentar e discutir, de 
forma bastante elegante, para encontrar o melhor caminho. 

Hoje estamos começando uma etapa. O problema do funcionalismo é muito 
mais sério do que essa discussão. Temos essa consciência e teremos a 
responsabilidade de ajudar o Governo a · resolver o problema do 
funcionalismo público. A partir de hoje, temos um problema sério, que é a 
Previdência. Teremos calma e tranqüilidade, cada um deve pensar na sua 
responsabilidade, para que possamos dar instrumentos ao Governo para 
resolver definitivamente o problema dos funcionários públicos. Fica aqui 
nossa homenagem àqueles que me ajudaram a fazer o projeto: à Fádua, 
nossa assessora; á lsabela; à FIEMG, cuja participação a muitos causou 
estranhamente; aos Presidentes dos Sindicatos e a todos aqueles que, de 
uma forma ou de outra, puderam sentar e discutir, achando o melhor 
caminho. Quero agradecer ao Antônio Andrade, Líder do Governo, que 
conseguiu o sinal verde do Governo para que pudéssemos avançar e aprovar 
essa proposta. 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Em votação, a 
proposta, salvo emendas e subemendas. A Presidência vai submeter a 
matéria á votação pelo processo nominal, nos termos do art. 255, ele inciso I 
do art. 260, do Regimento Interno . A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. Em votação . 

~----------------------------~----__j 
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- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Cameiro Leão - Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Ailton Vilela 

- Alberto Bejani - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - lrani Barbosa - lvair Nogueira -João Batista de Oliveira -João Leite 
- João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Femando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Pedro Pinduca - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

Votou "não" o Deputado Hely Tarqüinio. 
Sr. Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados. Votou "não" um Deputado. 

Está aprovada a proposta, salvo emendas e subemendas. Em votação, a 
Emenda n• 1, a Subemenda n• 2 à Emenda n• 2 e a Subemenda n• 1 à 
Emenda n• 5, que receberam parecer pela aprovação. A Presidência vai 
submeter a matéria à votação pelo processo nominal, nos termos do art. 255, 
ele inciso I do art. 260, do Regimento lntemo. Em votação. 

- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Cameiro Leão - Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Ailton Vilela 

- Alberto Bejani - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil 
Pereira - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - 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 Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Olinto 
Godinho - Pastor George - Pedro Pinduca - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues- Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados, não houve voto contrário. 
Está, portanto, aprovada a Emenda n• 1. a Subemenda n• 2 à Emenda n• 2 e 
a Subemenda n• 1 à Emenda n• 5. Com a aprovação da Subemenda n• 2 à 
Emenda n• 2, ficam prejudicadas a Subemenda n• 1 e a Emenda n• 2; e, com 
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a aprovação da Subemenda n• 1 à Emenda n• 5, fica prejudicada a 
Emenda n• 5. Em votação, as Emendas n•s 3 e 4, que receberam parecer 
pela rejeição. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo 
nominal, nos termos do art. 255, c/c inciso I do art. 260, do Regimento 
Interno. Em votação. 

-Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Anderson Adauto - Antônio Carlos Andrada - Elbe 

Brandão - Ermano Batista - Hely Tarqoinio - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia- Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz. 

- Votaram "não" os seguintes Deputados : 
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Álvaro Antônio -

Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine 
Matozinhos -Geraldo Rezende - Gil Pereira - lrani Barbosa - 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 Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Pastor George - Pedro Pinduca - Rogério Correia - Sebastião 
Costa- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "não' 48 Deputados; votaram "sim" 1 O 
Deputados. Estão, portanto, rejeitadas as Emendas n•s 3 e 4. Fica, portanto, 
aprovada, em 1° turno, a Proposta de Emenda n• 39/2000 com Emenda n• 1, 
com a Subemenda n• 2 à Emenda n• 2 e com a Subemenda n• 1 à Emenda 
n• 5. À Comissão Especial. 

Declaração de Voto 
O Deputado Hely Tarqúínio - Equivoquei-me na hora de registrar o meu 

voto na votação da proposta, salvo emendas e subemendas, votei "não", mas 
meu voto é "sim'. 

O Sr. Presidente- Registrem-se as palavras do Deputado Hely Tarqüinio. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 
usando a tribuna neste momento, aproveitando a euforia da comemoração da 
votação da Proposta de Emenda à Constituição n• 39, que veio realmente 
corrigir uma grande injustiça que se praticava contra os servidores. 

·Queremos ler uma matéria de editorial que consideramos de extrema 
importância do jornal "Folha Andradense", cujo diretor é o autor da matéria, 
Sr. Francisco Antônio Zétula, da cidade de Andradas. Visitando aquela 
cidade, ele me falava de algo que havia escrito, e considero, no mínimo, 

~------------------------------_J 
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"Há muito tempo que vínhamos usando o espaço desse editorial para 
abordar problemas não só de interesse local, como também os de interesse 
nacional, conforme o fiZemos na semana passada, ao analisarmos o prejuízo 
para a formação da juventude brasileira, caso seja aprovado pelo Congresso 
o fim do serviço militar obrigatório. É uma lástima, caso venha a acontecer, 
uma vez que consideramos nossa passagem pelo Tiro de Guerra 147, em 
Poços de Caldas, comu integrantes da turma de 1958, um período de suma 
importância em nossa vida, ocasião em que aprendemos a amar a Pátria, 
respeitar a ordem e ter orgulho de ser brasileiro. É uma base essencial para a 
formação de. qualquer jovem que, aos 18 anos, ainda é imaturo demais para 
enfrentar este mundo, que, por um simples descuido, motivado pela falta de 
informação, pode levar-nos â derrocada sem volta, como muitos daqueles 
que se enveredam pela senda do crime ou das drogas. 

Acrescemos nosso editorial passado da sugestão para que nossos 
governantes, nossos homens que fazem as leis deste Pais, para que talvez, 
por meio de inspiração divina que clamem aos céus, possam encontrar os 
meios de oferecer essa educação do serviço militar a todos os jovens na 
idade aprazada, pois, com certeza, como nos aconteceu no passado, haverá 
de dar a eles principies essenciais para maior disciplina, respeito, integridade 
e cidadania. Isso poderá ser feito se credenciarem os municipios de todo o 
Brasil, para que cada um deles tenha as condições de oferecer esses 
ensinamentos, que poderiam ser ministrados pela Policia Militar, pelo menos 
uma vez por semana, num grupo escolar ou num ginásio esportivo. Seriam 
aulas de Educação Moral e Cívica, sem necessidade de fardamentos, de 
alimentação ou quaisquer outros gastos. Os jovens teriam apenas a 
obrigação de comparecer às aulas durante todo o período, após o que 
receberiam seus certificados de integridade e cidadania. Falamos sobre isso 
com o Deputado Miguel Martini, e ele nos prometeu que iria ler o nosso 
editorial na tribuna da Assembléia Legislativa.". 

De fato, estamos cumprindo a promessa, porque seria interessante fazer 
essa reflexão. Vivemos um momento de grande desordem e inversão de 
valores. Vemos, na mídia, lamentavelmente, a proliferação do "funk", 
exaltando contravalores, como o desrespeito, e citando vergonhosamente 
palavras inadequadas, o que vem contagiando a juventude. 

Por outro lado, vemos que as próprias autoridades, responsáveis pelo 
exemplo, não o têm dado, em nenhuma esfera dos Poderes, descumprindo 
acintosamente as leis e praticando a antiêtica, a corrupção e o desrespeito a 
qualquer norma constitucional. 

Quero deixar registrada nossos votos de congratulação com o jomal e com 
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o jornalista Zétu\a, pelo fato de ter levantado uma questão fundamental. 
Se realmente existe, no Congresso Nacional, um projeto que propõe o fim do 
serviço militar obrigatório, algo deverá substituí-lo, porque, em conversas que 
já tivemos, percebemos que o mínimo de civismo e das noções de direito e 
dever deve ser repassado para nossa juventude. 

Já há um projeto tramitando na Casa que propugna pela obrigatoriedade de 
se cantar o Hino Nacional no inicio das aulas nas escolas públicas. Esse é o 
mínimo que podemos fazer, para que os jovens, e depois os adultos, não 
confundam Pátria com Governo, como acontece agora: "Se o Governo vai 
mal, deixarei de amar a Pátria". Pátria é muito mais que Governo, é história, 
tradição, família, enfim, todo um histórico de convivência e relações sociais, 
além de princípios, conceitos e valores, que não podem ser confundidos. 

Parabéns ao jornal "Folha Andradense" e ao Zétula por levantar a questão. 
Precisamos encontrar alternativas, e é bastante razoável a proposta de 
aproveitarmos a Polícia Militar e os mecanismos já existentes, para dar o 
mínimo de suporte de cidadania e de noção de respeito que cada um deve 
ter com relação a seu semelhante, á sua Pátria, à lei e à ordem de seu País. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado António Júlio) - Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Resolução n° 754/99, do Deputado Luiz Tadeu Leite, que aprova 
acordo celebrado entre o Município de Juvenília e Monta\vânia para 
modificação de limite territorial. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. A 
Comissão de Assuntos Municipais opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n• 1, 
que recebeu o parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Resolução n° 754/999 na forma do 
Substitutivo n° 1. À Comissão de Assuntos Municipais. 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 44/2000, 
do Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 239 da Constituição 
do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, 
que não há quónum qualificado para votação da proposta de emenda à 
Constituição, mas o há para a apreciação das demais matérias constantes na 
pauta. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar n° 28/2000, do 
Procurador-Geral de Justiça, que altera dispositivos da Lei Complementar n° 
34, de 12/9/94, e dá outras providências. Altera a lei orgânica do Ministério 
Público. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto 
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com as Emendas n°s 1 a 15, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina por sua aprovação com as Emendas n°S 1, 2, 13 
e 15, da Comissão de Justiça, e 16 a 25, que apresenta, e pela rejeição das 
Emendas n°s 3 a 12 e 14, apresentadas pela Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta e pela rejeição das Emendas n°s 1 
a 25. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 2812000 

EMENDA N°26 
Acrescente-se ao inciso XIII do art. 66 da Lei Complementar n° 34, de 12 

de setembro de 1994: 
"Art. 66- ......................................................................... . 
XIII - manifestar-se, anterionmente à homologação judicial, nos processos 

em que a Fazenda Pública pretenda celebrar transação para extinguir litígios 
judiciais de natureza tributária.". 

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2001. 
Mauro Lobo 
Justificação: Em razão da possibilidade legal de se efetivarem transações 

judiciais entre a Fazenda Pública Estadual e as empresas, conforme dispõe o 
art. 218 da Lei n° 6.763, de 1975, com a redação dada pela Lei n° 13.741, de 
2000, percebi a necessidade de incluir na Lei Orgânica do Ministério Público 
competência expressa para manifestar-se nos processos judiciais, antes de 
sua homologação, em que a Fazenda Pública pretenda celebrar transação 
para extinguir litígios judiciais de natureza tributária de modo a evitar que 
paire alguma dúvida sobre o momento em que o Ministério Público deve se 
manifestar. 

EMENDA N°27 
Dê-se ao art. 25 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
"Art. 25 - A implementação dos dispositivos desta lei complementar que 

acarretem aumento de despesa fica condicionada ao estrito cumprimento da 
Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e à prévia abertura de 
crédito adicional, que será feita em três exercícios financeiros, na proporção 
de 30% (trinta por cento) no primeiro, 30% (trinta por cento) no segundo e 
40% (quarenta por cento) no terceiro. 

Parágrafo único - Para atender às despesas decorrentes da aplicação 
desta lei complementar no primeiro exercfcio financeiro de sua execução, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial para o Ministério 
Público no valor de até R$14.775.000,00 (quatorze milhões e setecentos e 
setenta e cinco mil reais), correspondentes a 30% (trinta por cento) do total 
previsto para sua completa implementação, observado o disposto no art. 43 
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da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.". 
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2001. 
Rêmolo Aloise 
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Justificação: Em face da conhecida dificuldade financeira do Estado, 
principalmente após o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgamos 
oportuno apresentar esta emenda objetivando amenizar os efeitos financeiros 
e orçamentários decorrentes da implantação das medidas consubstanciadas 
na proposição em exame. 

EMENDA N-28 
Acrescente-se onde convier: 
Art ..... - "Os Promotores de Justiça de Promotorias de Entráncia Final ou 

Intermediária que, com a nova organização judiciária e do Ministério Público, 
sejam classificados como titulares de Comarcas de Segunda e Primeira 
Entráncias, respectivamente, receberão proventos de Promotores de Terceira 
e Segunda Entrâncias, respectivamente, e farão parte do quadro 
complementar, no qual lhes será dada preferência no caso de remoção ou 
promoção. 

§ 1°- Os Promotores de que trata este artigo só deixarão de pertencer ao 
quadro complementar quando forem promovidos, podendo concorrer a 
remoção, observada a preferência estabelecida no "caput". 

§ 2° - No caso de desmembramento de comarca, no qual tanto a originária 
como a derivada sejam da mesma entráncia, poderá o titular da comarca 
desmembrada concorrer a remoção para a comarca derivada, tendo 
preferência sobre os demais.". 

Sala das Reuniões, 26 de março de 2001. 
lrani Barbosa 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 

foram apresentadas ao projeto 3 emendas, uma do Deputado Mauro Lobo, 
que recebeu o n° 26; uma do Deputado Rêmolo Aloise, que recebeu o n° 27; 
e uma do Deputado lrani Barbosa, que recebeu o n° 28. Nos termos do § 2° 
do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com as 
emendas à Comissão de Administração Pública para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.025/2000, do Deputado 
Rogério Correia, que dispõe sobre a Política Mineira de Incentivo, Cultivo, 
Consumo, Comercialização e Transformação dos Derivados do Pequizeiro -
PRó-PEQUI. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Política 
Agropecuária opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que 
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Política Agropecuária. Em 
discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 

~------------------------------_J 
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Substitutivo n• 2, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com 
a aprovação do Substitutivo n• 2, fica prejudicado o Substitutivo n• 1. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n• 1.025/2000 na forma do 
Substitutivo n• 2. À Comissão de Política Agropecuária. 

Discussão, em 1• turno. d' Projeto de Le1 11" 1.321/2000, dos Deputados 
Cristiano Canêdo e José He111ique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Paulistano Futebol Clube, com sede em Muriaé, o imóvel que especifica. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

3• Parte 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum qualificado para votação 

da proposta de emenda à Constituição, a Presidência passa á 3• Parte da 
reunião, destinada a comunicações e a pronunciamento de oradores 
inscritos. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das Comunicações hoje 

apresentadas pelos Deputados Wanderley Ávila -falecimento do Sr Osvaldo 
Santos Oliveira, em Belo Horizc ·~c' '.1aria Olivia (2) - falecimento do Sr. 
Aloisio Xisto Santana, em Lagoa da Prata; e da Sra. Jandira Chiaradia 
Canjane, em Córrego do Bom Jesus (Ciente. Oficie-se). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feita nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 30, às 9 horas e 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária 
também de amanhã, às 14 horas; com a seguinte ordem do dia: (-A ordem 
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 134• REUNIÃO ESPECIAL, EM 28/5/2001 
Presidência do Deputado Álvaro Antônio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Sr. Leo Heller - Entrega de placa - Apresentação do 
Coral da UFMG - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
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Ambrósio Pinto - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Eduardo Brandão - José Henrique - Márcio Cunha - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) -Às 20h15min, declaro aberta 

a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2•-secretário, para proceder à leitura 
das atas das duas reuniões anteriores. 

Atas 
- O Deputado José Henrique, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura das 

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Leo Heller, Diretor da Escola de Engenharia da Universidade 
Federal de Minas Gerais; Antônio Orlando Macedo Ferreira, representando o 
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Sr. Antônio Salustiano; José 
Flávio Gomes, Secretário Municipal de Coordenação da Gestão Regional 
Oeste, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Sr. Célio de 
Castro; Ten. Leisa, representando o Comandante do Centro de Instrução e 
Adaptação da Aeronáutica, Cel.- Av. Silva Lobo; Vitor Vieira dos Santos, 
Diretor da FIEMG; e Rui Barbosa de Araújo, representando o Presidente da 
Associação Comercial de Minas Gerais, Sr. Arthur Lopes. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Escola de 

Engenharia da UFMG pelo transcurso do seu so• aniversário de fundação. 
Execução do Hino Nacional 

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

Palavras do Sr. Presidente 
Integrantes da Mesa desta reunião especial, senhoras e senhores, a Escola 

de Engenharia da UFMG foi fundada em maio de 1911 e, ao longo de sua 
trajetória, vem procurando oferecer à sociedade o melhor e o mais moderno 
padrão de ensino, colocando-o a serviço do desenvolvimento social do Pais. 
Mais recentemente, a escola tem se preocupado em incorporar à formação 
dos alunos a responsabilidade social, a capacidade de critica aos valores 
socialmente instituídos, o respeito ambiental e a racionalidade no uso dos 
recursos naturais. 

A pesquisa científica e tecnológica na instituição, em suas diversas áreas 
de atuação, tem-se apresentado com reconhecido nível de qualidade, bem 
como os trabalhos de extensão universitária, beneficiando a comunidade e 
cooperando com instituições públicas e privadas. 

A Escola de Engenharia da UFMG tem procurado, ainda, garantir as 
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melhores condições materiais e de recursos humanos aos cursos, o que 
tem resultado na formação de excelentes profissionais e na conquista de 
posição de destaque no cenário nacional. Tais resultados têm sido estímulo 
para outras conquistas. 

Fazem parte, como peça fundamental desse sucesso, o corpo docente da 
escola: cerca de 60% de doutores e 30% de mestres, existindo ainda 
significativo número de professores com qualificação em programas de 
doutorado no Pais e no exterior. 83% dos docentes exercem suas atividades 
em regime de dedicação exclusiva. Também são importantes os 158 
funcionários técnicos e administrativos que oferecem suporte ás atividades 
da escola. 

Eu mesmo, ex-aluno, dela recebi a excelência de sua capacidade 
acadêmica, sustentáculo de toda a minha trajetória pessoal e profissional. 

Tendo tido a honra de encabeçar a subscrição do requerimento solicitando 
a realização desta reunião solene, o qual foi imediatamente reforçado com a 
assinatura de 28 pares nesta Casa, quis o destino que tal solicitação partisse 
de um Deputado formado na caríssima EEUFMG. Gesto simples, pálido 
agradecimento de quem dela tanto recebeu. 

O legado construído pela EEUFMG, obra em permanente execução, com 
realizações materiais e intelectuais disseminadas por todos os "fronts" da 
sociedade mineira e brasileira, demonstra sobejamente a enorme 
contribuição desta nonagenária instituição para o desenvolvimento do nosso 
Estado e da nossa pátria. 

Pela EEUFMG, passaram nomes como os de: Evandro Mirra de Paula e 
Silva, Presidente do CNPq; Eliseu Resende, ex-Ministro da República; José 
Tarcísio Caixeta, Vereador; Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA-MG; 
Maurício Campos, ex-Prefeito de Belo Horizonte; Murílo de Campos 
Valadares, Secretário Municipal de Políticas Urbanas; Ronaldo Vasconcellos, 
ex-Secretário de Estado; e tantos outros profissionais e cidadãos cujas 
trajetórias exemplificam a relevância da excelente formação acadêmica 
recebida de nossa jovem nonagenária, que se renova a cada uma das novas 
turmas que cruzam os seus umbrais. 

Nesta oportunidade e na pessoa do prezado Prof. Leo Heller, Diretor da 
EEUFMG, quero parabenizar todo o "staff' diretor da escola, funcionários, 
extensivamente a todo o seu corpo docente, composto por professores, 
doutores e mestres, que orgulham a inteligência mineira e brasileira. Acima 
de tudo, parabenizo os alunos dessa magna instituição, sobretudo pela 
fortuna de nela estudarem, pois dela carregarão o bom nome, respeitado por 
toda a sociedade, agradecida pelos benefícios dela recebidos. Muito 
Obrigado. 

Palavras do Sr. Leo Heller 
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O Sr. Leo Heller - Exmo. Sr. 3°- Secretário da Assembléia Legislativa, 

Deputado Álvaro Antônio; Dr. Antônio Orlando Macedo; engenheiro José 
Flavio Gomes; Ten. Leisa; Sr. Vitor Vieira dos Santos; Sr. Rui Barbosa de 
Araújo; caros colegas professores, servidores e alunos da Escola de 
Engenharia, senhoras e senhores, a data de comemoração de seu 
aniversario encerra significado muito especial para a Escola de Engenharia. 
São 90 anos de intensa, crescente e altiva atividade na formação de 
engenheiros para o País e no desenvolvimento científico e tecnológico da 
área de engenharia. Há nove décadas ocorria uma reunião na Sociedade 
Mineira de Agricultura, em um domingo, 21/5/11, visando tratar da criação de 
uma escola livre de engenharia. 

Realizou-se a reunião sob a Presidência de José Gonçalves de Sousa, 
Secretário da Agricultura do Estado, posteriormente escolhido como primeiro 
Diretor da Escola, além de ilustres engenheiros da época, a exemplo de 
Arthur Guimarães, Diretor da Escola entre 1916 e 1940 e muito conhecido de 
nossa comunidade atual por ter dado o nome a um dos prédios que 
ocupamos no centro de Belo Horizonte. 

Embora tenha nascido sob égide da agricultura, essa não foi a tradição 
seguida pelas áreas de atuação da Escola. No entanto, deslocando-nos para 
o momento de criação da instttuição, agricultura pode ser compreendida 
como sinônimo de desenvolvimento, de poder político, de elite cultural e 
intelectual. E foi esse ambiente que germinou a Escola Livre de Engenharia, 
cuja apresentação no Guia de Belo Horizonte de 1912 destinava a si o papel 
de "propagar no Estado de Minas Gerais completa educação técnica 
profissional, formando cidadãos que, no seu mais alto grau, tomem-se úteis à 
Pátria e à sociedade". 

Se esse foi o cenário político que captou a necessidade de uma Escola de 
Engenharia no Estado, o contexto tecnológico contraditoriamente guardava 
diferenças e semelhanças com a atualidade. 

À época, Minas Gerais era o mais populoso Estado do País, com 4.700.000 
habitantes, e Belo Horizonte era uma jovem Capital, com 37.000 habitantes 
(porém já extrapolando a Av. do Contorno). 

- O Prefeito baixava portaria fixando a velocidade maxima dos veículos em 
1 Okm/h na zona urbana e em 20kmlh na suburbana; 

- Eram instaladas na cidade as primeiras sinalizações de trãnsito, "por meio 
de setas colocadas nas esquinas dos logradouros·. 

- Os belo-horizontinos assistiam emocionados, pela primeira vez, as 
evoluções de um avião, presenciando uma aeronave atingir a altitude de 
300m. 

E, entre outros registros, o "Diário de Minas• alardeava, em editorial de 
janeiro de 1911, dizia que "era impossível à Capital viver com dignidade, 

~----------------------------·--------J 
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conforto e brilho, tomando-se-lhe cada vez mais precária a existência, 
que vai arrastando sem água que lhe baste, sem luz contínua, sem 
comodidade real de transporte, sem segurança do estado sanitário". 

A Escola iniciou suas aulas em 8/4/12, com o curso de graduação em 
Engenharia Civil, com corpo docente composto por 15 professores. Em 1927, 
ajudou a formar a Universidade de Minas Gerais, passando a integrá-la. Em 
1949, esta é federalizada. 

Noventa anos passados, no presente não temos vacilado em anunciar que 
a Escola de Engenharia da UFMG destaca-se como uma das mais 
importantes, com melhor qualidade entre as escolas de Engenharia do País e 
uma das unidades acadêmicas mais respeitadas da UFMG, pelo seu porte, 
sua seriedade e a qualidade de suas atividades. Mantemos oito cursos 
diurnos de graduação e iniciamos nossa experiência em cursos noturnos com 
a Engenharia Mecánica. Nesse ano, foram admitidos 7.709 alunos na 
graduação, o que representa um progressivo crescimento no ingresso de 
alunos, basicamente sem ampliação de nossa estrutura física e material, 
mostrando um forte compromisso com o uso responsável dos recursos 
públicos. Oferecemos sete cursos de especialização, oito mestrados e cinco 
doutorados. Cerca de 4.300 alunos estão regularmente matriculados em 
nossos cursos de graduação e de pós-graduação. A pesquisa é uma 
atividade consolidada e em visível expansão, bastando acompanhar os 
indicadores de produção científica. Observando apenas um indicador, a 
média de publicações científicas na Escola foi, em 1999, de 3,2 trabalhos por 
docente em dedicação exclusiva, enquanto a média geral da UFMG, 
considerada uma das mais produtivas universidades do País, foi de 2, 1. 

Temos um corpo docente altamente qualificado, composto por 265 
professores, 84% em regime de dedicação exclusiva, sendo 65% de doutores 
e 23% de mestres. Estão lotados em 13 departamentos, que mantêm 63 
laboratórios. Como importante suporte às nossas atividades, contamos com 
160 comprometidos funcionários técnicos e administrativos. 

É bom lembrar que esse quadro positivo verifica-se, a despeito das 
crônicas dificuldades pelas quais sistematicamente vem passando a 
universidade pública, como seu financiamento instável, a não-valorização e o 
não-reconhecimento de seus servidores, a imprevisibilidade de custeio da 
pesquisa, as barreiras a uma ação autônoma. 

Este é o presente, cabe indagar sobre o futuro. O futuro apresenta-se 
cercado de impressões diversas, que se deslocam entre a insegurança e a 
esperança. Os desafios são múltiplos e compete à presente geração nelas 
identificar oportunidades, sem negligenciar . as ameaças inerentes, 
preservando a contínuuidade da bem-sucedida trajetória, que o olhar para a 
história revela. 
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No plano mais geral, permanentemente pensar o papel da instituição 

universitária pública mostra-se uma obrigação. Mesmo envolta em 
imprecisões político-institucionais, é indispensável reconhecer o 
compromisso ético de formar cidadãos. No Guia de 1912, já se anunciava 
como uma tarefa da nossa instituição gerar conhecimentos e interagir com a 
sociedade, numa perspectiva de justiça social. Á nossa Escola cabe 
sobretudo formar cidadãos para, como engenheiros, mestres e doutores, 
contribuir para o emprego socialmente justo da tecnologia. 

No ensino, é nosso dever sempre buscar sintonizar nossos cursos com as 
necessidades do Pais. Não necessariamente daquele pais idealizado pelos 
governos, mas fundamentalmente do país merecido pela maioria de seu 
povo. Para tanto, é imprescindível fortalecer modelos pedagógicos capazes 
de, criativamente, potencializar vocações e formar cidadãos preparados para 
a gigantesca tarefa de que o Pais necessita na área da Engenharia. 

Especificamente na pesquisa, cabe estimular a identificação de seu papel 
social e a prática de novos enfoques, nos quais a interdisciplinaridade se 
apresenta como palavra de ordem e requisito para uma conseqoente 
produção do conhecimento, enfrentando a complexidade do mundo atual. 

Por outro lado, em 1943, há quase 60 anos, a Escola já manifestava sua 
vontade de se transferir para o •campus" universitário, integrando-se ao 
restante da Universidade. Contudo, a história até aqui tem mostrado 
dificuldades na viabilização do sonhado projeto. Apenas parte da Escola 
transferiu-se para o ·campus" da Pampulha, dificultando a própria integração 
interna. Nesse particular, é importante que a Assembléia Legislativa escute 
isto: tem sido prioridade absoluta da Escola, no presente, buscar a 
viabilização do restante da transferência. Para tanto, pode-se mostrar 
necessária ampla mobilização interna e externa, inclusive da sociedade e 
suas instituições, como o apoio sinalizado pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte. Mas não apenas. Eventualmente a própria Assembléia Legislativa 
precisará ser acionada para contribuir com a viabilização das condições para 
essa transferência, que é fundamental. 

Está toda a comunidade da Escola de Engenharia de parabéns pela 
passagem de seu 90° aniversário. Data simbólica que marca uma eloqOente 
folha de serviços à cidade, ao Estado e ao Pais. Marca que consigo também 
traz a responsabilidade de construir o futuro que reverencie o passado. 

Nossos agradecimentos à Assembléia Legislativa, instituição guardiã da 
democracia em nosso Estado, nas pessoas dos Deputados Antônio Júlio, seu 
Presidente, e Alvaro Antônio, pela sensibilidade em prestar esta homenagem. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de entregar ao Prof. Leo 

Heller, Diretor da Escola de Engenharia da UFMG, uma placa alusiva a esta 
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homenagem, com os seguintes dizeres: "Graças ao grande trabalho 
desenvolvido na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas 
Gerais, a engenharia mineira, há 90 anos, constrói o progresso científico, 
tecnológico e social, atravessando fronteiras de nosso País e levando a 
outras nações a mensagem de estudo, de trabalho e de capacidade das 
Minas Gerais.". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Apresentação do Coral da UFMG 

O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da UFMG, sob 
a regência do Maestro João Tarcísio de Souza. 

- Procede-se à apresentação do coral. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e aos demais convidados, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada ê a publicada na edição 
do dia 29/5/2001. ). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1598 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 24/5/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1• Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Votação de Proposições: Inexistência de quórum para votação -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei n• 1.341/2000; designação de 
relator; emissão de parecer pelo relator; requerimento do Deputado Márcio 
Kangussu; deferimento; questão de ordem; suspensão e reabertura da 
reunião; chamada para verificação de quórum; inexistência de número 

. regimental para votação; chamada para recomposição de quórum; existência 
de número regimental para votação - Prosseguimento da votação, em turno 
único, do Projeto de Lei n• 1.419/2001; questão de ordem; renovação da 
votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; verificação de 
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; 
chamada para recomposição do número regimental; existência de quórum 
para votação; renovação da votação do projeto, salvo emendas e destaques; 
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; questões de 
ordem; votação do § 1 o do art. 11; discursos dos Deputados Durval Ãngelo e 
João Leite; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação 
do parágrafo único do art. 20; rejeição; votação do parágrafo único do art. 29; 
rejeição; votação do parágrafo único do art. 45; rejeição; votação das 
Emendas n•s 4 a 1 O e 12 a 16 e das subemendas que receberam o n• 1 às 
Emendas n•s 17 e 18, salvo destaques; aprovação; prejudicialidade das 
Emendas n•s 17 e 18; votação da Emenda n• 11; rejeição; votação da 



2: 
õ 

• . 
o 

= ; 
;; 
• ~ 

1433 
Emenda n° 1; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; 
votação da Emenda n° 2; rejeição; verificação de votação; ratificação da 
rejeição; votação da Emenda no 3; rejeição - Votação, em turno único, do 
Projeto de Lei n° 1.341/2000; votação do Substitutivo no 1, salvo emendas e 
destaque; aprovação; votação do inciso 11 do art. 3° da Lei no 11.721, a que 
se refere o art. 1° do Substitutivo n° 1; rejeição; votação da Subemenda n° 1 
a Emenda n° 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1 - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Edson Rezende -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Errnano Batista - Fábio A velar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - lvair Nogueira - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Pastor George - Paulo Piau - Pedro 
Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h15min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2" Parte da reunião, com a votação da matéria constante na pauta. 
Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não hà quórum 
para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.341/2000, do Governador 
do Estado, que altera a redação do art. 3° da Lei n° 11.721, de 29/12/94. A 
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Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma 
do Substitutivo n• 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública 
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 1, apresentado pela 
Comissão de Justiça. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto 
emenda do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que recebeu o n• 1. Nos termos 
do art. 211 do Regimento Interno, a Presidência designa como relator da 
emenda o Deputado José Braga. Com a palavra, o Deputado José Braga, 
para emitir seu parecer. 

- O Deputado José Braga emite parecer, que foi publicado na edição de 
26/5/2001. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio 
Kangussu, Líder do PPS, em que solicita votação destacada do inciso 11 do 
art. 3• da Lei n• 11.721, a que se refere o art. 1• do Substitutivo n• 1 ao 
Projeto de Lei n• 1.341/2000. A Presidência defere o requerimento, nos 
termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, peço a suspensão da 

reunião por 1 O minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidênci;;. Vê'i suspender a reunião por 

10 minutos para entendimentos entre as Líder<:• ., ' $Obre a apreciação da 
matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência 

solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para 
verificação de quõrum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) -(-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Não há 

quórum para votação. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados; há 4 

Deputados em comissões, totalizando 43 Deputados presentes. Portanto, há 
quõrum para a votação da matéria em pauta. 

Prosseguimento da votação, em tumo único, do Projeto de Lei n• 
1.419/2001, do Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização de 
Secretarias de Estado e dá outras providências. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Parece-me que a Presidência anunciou 

anteriormente que havia requerimentos para votação em separado, para 
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destaque. Gostaria de saber se a Presidência defere esses 
requerimentos ou se são colocados em votação para que o Plenário decida 
sobre eles. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite que 
esses requerimentos já foram deferidos na reunião de ontem e que informarei 
os destaques, em seguida. 

A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com 
as Emendas n"s 1 a 6, da Comissão de Justiça, e as Emendas n•s 7 a 12, 
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação com as Emendas n•s 1 a 6, da Comissão de Justiça; as Emendas 
n•s 7 a 1 O e 12, da Comissão de Administração Pública, e as Emendas n•s 
13 a 16, que apresenta; e pela rejeição da Emenda n• 11. No decorrer da 
discussão, foram apresentadas ao projeto emendas dos Deputados Mauro 
Lobo e Sávio Souza Cruz, as quais receberam os n•s 17 e 18, 
respectivamente. A Presidência designou como relator das emendas o 
Deputado Luiz Fernando Faria, que opinou pela aprovação das Emendas n•s 
17 e 18 na forma de subemendas que receberam o n• 1. Foram recebidos os 
seguintes requerimentos de votação destacada: do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, para o § 1 o do art. 11 e os parágrafos únicos dos arts. 20, 29 
e 45; do Deputado Luiz Fernando Faria, para as Emendas n•s 1 a 3. A 
Presidência vai renovar a votação do projeto, salvo emendas e destaques. 
Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado João Leite -Verificação de votação, Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder á verificação de 

votação pelo painel eletrônico e, para tanto, solicita que os Deputados 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 29 Deputados. Não há quórum para 

votação. A Presidência toma a votação sem efeito e, nos termos do § 6° do 
art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há, portanto, 

quórum para votação. A Presidência vai renovar a votação do projeto, salvo 
emendas e destaques. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado João Leite -Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo painel eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
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ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados; votou "não" 1 Deputado; 

há 6 Deputados em comissões, perfazendo o total de 42 Deputados 
presentes. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas e 
destaques. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o projeto não pode estar aprovado. 

A presença nas comissões não quer dizer voto, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Quórum. 
O Deputado João Leite - Quer dizer quórum, mas não quer dizer voto. Eles 

não podem votar, Sr. Presidente. Eles podem ser contados para presença, 
não para voto. 

O Sr. Presidente - A votação não é qualificada, Deputado João Leite. Há 
quórum, precisamos de 39 Deputados, e a votação é pela maioria simples. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, eles podem ser contados para 
presença, não, para votação. 

O Sr. Presidente - O art. 126 diz: "Terá computada a presença, para todos 
os efeitos regimentais, como se no Plenário estivesse, o Deputado presente a 
reunião de comissão realizada no Palácio da Inconfidência 
concomitantemente com reunião da Assembléia Legislativa". Essa é a 
decisão da Presidência. 

O Deputado João Leite - O nosso entendimento é totalmente contrário. 
Essa é mais uma decisão arbitrária da Presidência que não aceitamos. 
Nunca houve uma votação como esta, com verificação de votação com a 
presença de Deputados em comissões valendo para voto. O senhor está 
inaugurando, na Assembléia Legislativa, uma prática que é inaceitável. Se o 
Deputado não está presente em uma verificação de votação, como a 
Presidência pode avaliar como esse Deputado votaria? Não concordamos 
com essa decisão da Presidência. Não aceitamos. Não houve na Assembléia 
Legislativa·, no tempo em que estamos aqui, uma votação como esta. V. Exa. 
inaugura uma nova maneira de votar na Assembléia Legislativa, uma 
verificação de votação com Deputados em comissões. Verificou-se como o 
Deputado votou sem a presença dele no Plenário. Não existe ... 

O Sr. Presidente - V. Exa., Deputado João Leite, está totalmente 
equivocado. 

O Deputado João Leite - Equivocada é a decisão de V. Exa. 
O Sr. Presidente - Informamos que havia 44 Deputados presentes e que 

houve 35 votos. Acho que isso ficou muito claro. O Regimento é bastante 
claro. Entendemos a posição de V. Exa. nesse processo de obstrução, mas, 
infelizmente ou felizmente, essa é a decisão da Presidência. 
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O Deputado João Leite - O que ficou claro para nós, Sr. Presidente, é 

que, para se verificar como um Deputado votou, o senhor abriu um 
precedente na Casa que é complicado. Como se verifica a votação de um 
Deputado se este não está presente? Como votou a Deputada Elbe Brandão, 
que se encontra na Comissão de Direitos Humanos? O Deputado Durval 
Ângelo, como é o seu voto nessa matéria? Vou verificar a sua votação e a 
vejo, com a sua presença na votação e com a sua presença em comissão. O 
senhor inaugura no Plenário da Assembléia Legislativa uma prática inusitada, 
inaceitável. Como um dos Líderes da Oposição, não aceito essa decisão da 
Presidência. É arbitrária, não coincide com a maneira como o parlamento de 
Minas Gerais se comporta. Se o Deputado não estiver presente no Plenário, 
não aceitarei, a não ser que outros Deputados aceitem. Se eu não estiver 
presente, como minha votação poderá ser verificada? Isso é inaceitável. Não 
adiantam essas decisões da assessoria dizendo que pode. É impossível. É 
bom-senso. Não abro mão do meu direito de verificação de uma votação. 
Creio que essa deve ser a postura dos Deputados. Se eu não estiver 
presente, como minha votação poderá ser verificada? Isso é entendimento, é 
bom-senso. É inaceitável a decisão da Presidência. Ela marca um momento, 
pois a Assembléia Legislativa tem de pensar. Se os outros 76 Deputados 
aceitam que sejam verificados seus votos sem a presença no Plenário, eu 
não aceito. A Oposição cumpre o seu papel neste momento. Queremos votar 
e achamos que o projeto deve ser votado. O meu voto é contra esse projeto. 
O meu pedido de verificação está colocado. Meu voto é contra. Não podemos 
aceitar, como Oposição, que se vote um projeto dessa magnitude, que 
reorganiza o Estado, sem quónum, sem a presença dos Deputados. 
Deputado que está em comissão não pode votar um projeto que reestnutura o 
Estado administrativamente. É lamentável a decisão de V. Exa. Não 
concordamos com ela. 

O Sr. Presidente - Estamos num processo de votação, mas gostaria de 
informar ao Deputado João Leite que tive toda a paciência para ouvi-lo e que, 
quando a Oposição tem interesse, ela fiscaliza, principalmente o quónum das 
comissões. Portanto, o quónum está previsto para a votação. Não estou 
fazendo nada novo. Existe a Decisão Normativa n• 14, de 1992, assinada 
pelo Deputado Romeu Queiroz, que diz o seguinte: "Do dispositivo em 
análise, art. 126, resulta que as presenças registradas em comissões 
computam-se para efeito de quónum nas votações, uma vez que esse efeito 
se inclui entre todos os efeitos regimentais, a que alude o artigo. Assim 
sendo, a presença do Deputado em comissão passa a produzir a mesma 
conseqüência do voto em branco, vale dizer, o Deputado não terá votado 
nem a favor nem contra, mas sua presença se registra para a configuração 
do quónum na votação. Presidente Deputado Romeu Queiroz, proferida em 

~------------------------------------J 
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9/9/92, publicada em 11/9/92. Referência: Presença do Deputado em 
comissões, computada para todos os efeitos regimentais, art. 128 do 
Regimento Interno. Resolução n• 5.176, de 1997, alterada pela Resolução n• 
5.183, de 1998, art. 126'. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
população e a imprensa dizem que o povo tem memória curta, mas os 
políticos também a têm. Recordo-me de que várias votações neste 
parlamento foram feitas dessa forma. Foram feitas com a presença dos 
Deputados em comissões. Os Deputados que aqui hoje questionam essa 
votação já votaram e aprovaram vários e vários projetos nesta Casa, 
contando o quórum das comissões, como diz o art. 126 do Regimento 
Interno. 

Então, não vejo justificativa para esse questionamento. Só entenderia se o 
Deputado se tivesse esquecido do que aconteceu no passado, quando ele 
estava na Situação, por várias e várias vezes. E não é somente por isso. É 
porque assim manda o Regimento Interno. Hoje, ele faz um questionamento 
e diz que não aceita o resultado da votação, mas ele não tem de aceitar, 
porque o Regimento Interno é claro, assim ccmo a fonma de votação. 
Portanto, ele não tem por que suscitar nem essa questão de ordem. Deveria, 
sim, ter aceitado a votação, porque este parlamento já se comportou dessa 
fonma várias e várias vezes. A memória do Deputado está muito curta, mas 
espero que ele não se tenha esquecido da fonma ccmo se comportou quando 
era Situação, no Governo passado. 

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, o Deputado João Leite merece 
o nosso respeito, como parlamentar atuante que é, mas não há justificativa 
para esse nervosismo e essa falta de paciência que demonstrou no momento 
em que ocorreu a votação. Trata-se de um parlamentar experimentado e 
experiente e, em minha juventude, gostaria de aconselhá-lo a fazer uma 
análise criteriosa dos fatos, um estudo mais minucioso cem sua assessoria, 
que é extremamente qualificada. Assim, terá oportunidade de observar que a 
Presidência cumpre literalmente o Regimento Interno, da mesma fonma que 
os ex-Presidentes também agiram quando exerceram a Presidência, 
interpretando de fonma única e literal o Regimento Interno. Para a aprovação 
desse projeto de lei, ccnfonme se encontra inserido no Regimento Interno, é 
necessária tão-somente a maioria simples. Foi isso o que ocorreu. 

O Deputado João Paulo - Caro Presidente, colegas Deputados, fiquei 
surpreso com a fala do Deputado João Leite. Primeiro, pela fonma ccmo o 
fez. A mim, parece-me que estava pretendendo tolher a fala de V. Exa., caro 
Presidente, mais preocupado em não deixar V. Exa. falar do que em falar 
realmente. Num segundo momento, surpreendeu-me também o conteúdo de 
sua fala. O nobre colega e amigo Deputado João Leite surpreendeu-me 
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porque em nenhum momento V. Exa. ou alguém falou pelos Deputados 
que aqui não estão. V. Exa. apenas considerou, para efeito de quórum, a 
presença dos Deputados que estão nas comissões, da mesma forma como 
sempre foi feito. O art. 126 do Regimento Interno autoriza esse 
comportamento em letras garrafais, sendo desnecessária até a existência de 
portarias adicionais para clarear o caso. Está aqui, definitivamente claro, no 
art. 126 do Regimento Interno: "Terá computada a presenç.a, para todos os 
efeitos regimentais, como se no Plenário estivesse, o Deputado presente em 
reunião de comissão realizada no Palácio da Inconfidência, 
concomitentemente com reunião da Assembléia Legislativa". Então, não há 
nenhuma dúvida. Fiquei surpreso quanto às duas questões levantadas pelo 
Deputado João Leite. Primeiro, pela forma como expôs a matéria e, depois, 
no que conceme ao conteúdo. Trata-se de um Deputado competente, 
atuante, brilhante, e, sinceramente, não o reconheci nessa questão de 
ordem, que, aliás, não tinha nem nome. Ele interrompeu a fala de V. Exa. e 
desenvolveu um bate-boca que não foi nem nominado para nós. Obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, solicitei a 
palavra, pela ordem, logo após a intervenção do Deputado João Leite, 
embora entenda que não podemos contestar a deliberação da Mesa nem a 
norma regimental. Entretanto, eu iria partir do pressuposto de que quem pode 
mais pode menos. Naquele momento, com a convicção que V. Exa. e todos 
nôs temos de que há um número expressivo de Deputados nas comissões, 
eu solicitaria a suspensão da reunião da comissão para que os Deputados 
que ali se encontravam viessem para cá, para que não pairasse dúvida. Devo 
dizer a V. Exa. que votamos favoravelmente à matéria. E digo mais: ontem, o 
Deputado João Leite, como eu e tantos outros, fizemos apenas dois 
encaminhamentos à matéria. Ou seja, havia de nossa parte uma extrema 
boa-vontade para com o tema. 

Daí, entendo que V. Exa. não feriu a norma regimental. Entendo que a 
Mesa cumpriu uma deliberação anterior. Não estamos contestando isso. Por 
isso, insisti para ser o orador seguinte ao Deputado João Leite; depois de sua 
intervenção eu faria a minha, nôs teriamos resolvido o impasse, e não 
haveria vencedor nem vencido na questão. 

Há, da nossa parte, boa-vontade em colaborar com a Mesa; todavia, 
entendo que o Deputado João Leite, quando pediu verificação, o fez de forma 
zelosa, uma vez que anteriormente outras verificações não deram número. E 
ele manteve a sua posição e sua coenência. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sebastião Costa que 
jamais deixará de cumprir o Regimento Interno. Se não houver quôrum, não 
haverá votação, porque não vou abrir mão desse preceito legal. O que há é 
que a Oposição está atenta, e apenas estamos cumprindo o Regimento 
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Interno, sem nenhuma dificuldade, porque há entendimento e 
entendemos muito bem o papel da Oposição, porque já o exercemos. 
Votação do § 1 o do art. 11. Com a palavra, para encaminhá-la, o Deputado 
Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto de 
Lei n° 1.419/2001 dispõe sobre a reorganização de Secretarias de Estado e 
dá outras providências. 

Estamos encaminhando favoravelmente ao destaque do art. 11, § 1°. Os 
cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de Pessoal da 
Secretaria da Casa Civil, bem como os do quadro de cargos especiais, são 
os constantes no anexo dessa lei. O § 1 o diz que a forma de recrutamento 
dos cargos em comissão constantes no quadro de que trata o "caput" desse 
artigo será estabelecida em decreto. A meu ver, isso é um verdadeiro 
absurdo. Manifestamo-nos favorável, porque decreto não seria a forma 
própria. E, quando tramitou aqui o projeto do Governador Itamar Franco, no 
inicio de 1999, unificando as três Secretarias, a da Casa Civil, a de 
Comunicação Social e a de Governo, em uma única Secretaria, entendemos 
que era um encaminhamento errado do Governo. 

Votamos favoravelmente, porque a intenção do Governo era extinguir 
várias Secretarias, de modo a estabelecer uma estrutura mais dinâmica e 
mais enxuta para sua própria ação. A reforma acabou sendo interrompida na 
unificação das Secretarias. Criou-se uma supersecretaria, como um elefante 
branco que não funcionou. 

Nosso receio é que a grande reforma administrativa anunciada pelo 
Governo seja uma montanha que vai parir um rato. Não entendo que força há 
naquela Secretaria que a impede de levar a cabo tudo o que inicia. 

Devemos ser obrigados a aceitar, porque, ao afirmar que "será 
estabelecida em decreto", o Governo deve ter feito uma inovação jurídica, 
deve ter modificado a Constituição Federal, dispondo que a forma de 
recrutamento de cargos em comissão será estabelecida por meio de decreto, 
ou seja, revogando até o Poder Legislativo. Como está acontecendo o 
apagão em nivel federal, pode ser que se esteja apagando também o Poder 
Legislativo. 

Devo, então, ser favorável a isso, porque está de acordo com a política 
neoliberal do Governo Federal, que define tudo por decreto. Ontem, por 
exemplo, vimos ser extinto, por decreto-lei, o Código do Consumidor, que o 
Governo teima em afirmar que é medida provisória. O mesmo está sendo 
feito aqui, agora. Esse é o espírito com que as leis e as instituições 
democráticas estão sendo tratadas neste Pais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
João Leite. 
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O Deputado João Leite* - Encaminho contrariamente e aproveito a 

oportunidade para dizer que tenho boa memória. Lembro-me perfeitamente 
do Deputado Antônio Andrade na base de sustentação do Governo Eduardo 
Azeredo nesta Casa. Lembro-me perfeitamente do PMDB fazendo parte do 
Governo Eduardo Azeredo. Lembro-me também de quando o Presidente da 
Assembléia à época, Deputado Romeu Queiroz, decidiu sobre a verificação 
de votação por meio de uma norma, que é exatamente a que a Presidência 
leu. 

Dou graças a Deus por ter tão boa memória e pela oportunidade que a 
Assembléia me dà para mantê-la em dia, graças à publicação dos anais da 
Casa. Sempre recorro a eles para reviver os pronunciamentos 
entusiasmados de apoio ao Governo Azeredo feitos nesta tribuna. Todos os 
Deputados têm a memória da Assembléia Legislativa contida nos anais, 
disponíveis em seus gabinetes. 

É fundamental conhecer o que se está votando, sobretudo num projeto de 
reestruturação do Estado. A Oposição posicionou-se favoravelmente à 
votação, mas apenas se houvesse, em Plenário, número suficiente de 
Deputados. Se presença e conhecimento do que se está votando não 
interessa a muitos, a mim interessa bastante. Isso é coerência, de que não 
abro mão. Vou estar, a todo momento, cobrando a presença dos Deputados. 
No meu entendimento, um Deputado que está em comissão não tem 
condição de se posicionar. Estamos todos aqui por delegação do povo de 
Minas Gerais, para saber o que está sendo votado. Por isso, somos contra. 

O Sr. Presidente - Em votação, o § 1° do art. 11, destacado. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado João Leite -Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação por meio do painel eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados 
que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram 'não" 32 Deputados; votaram 'sim" 4 

Deputados; há 6 Deputados nas comissões, perfazendo o total de 42 
Deputados presentes. Portanto, está ratificada a rejeição do § 1° do art. 11 . 
Em votação, o parágrafo único do art. 20. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o 
parágrafo único do art. 29. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o parágrafo único do art. 45. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Rejeitado. Em votação, as Emendas n°s 4 a 10 e 12 a 16 e as subemendas 
que receberam o n° 1 às Emendas n°s 17 e 18, que receberam parecer pela 
aprovação, salvo destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das 
subemendas que receberam o n• 1 às Emendas n•s 17 e 18, ficam 
prejudicadas as Emendas n•s 17 e 18. Em votação, a Emenda n• 11. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.}. 
Rejeitada. Em votação, a Emenda n• 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.}. Rejeitada. 

O Deputado Antônio Andrade -Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação por meio do painel eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados 
que ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente -·Votaram "não" 32 Deputados; não houve voto "sim"; há 6 

Deputados nas comissões. Com o Presidente, são 39 Deputados presentes. 
Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n• 1. Em votação, a Emenda 
n• 2. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. ( -
Pausa.). Rejeitada. 

O Deputado João Leite -Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação por meio do painel eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados 
que ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "não" 38 Deputados; não houve voto a favor; há 

6 Deputados em comissões, perfazendo c ' ·. ·! de 44 Deputados. Está, 
portanto, ratificada a rejeição da Emenda n• 2. Em votação, a Emenda n• 3. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.}. 
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em tumo único, o Projeto de Lei n• 
1.419/2001, exceto o§ 1° do art. 11, o parágrafO único do art. 20, o parágrafO 
único do art. 29 e o parágrafo único do art. 45, com as Emendas n•s 4 a 1 O, 
12 a 16 e as subemendas que receberam o n• 1 às Emendas n•s 17 e 18. À 
Comissão de Redação. 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei n• 1.341/2000, do Governador 
do Estado, que altera a redação do art. 3° da Lei n• 11.721, de 29/12/94, que 
cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n• 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n• 1, 
salvo emendas e destaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. ( - Pausa.}. Aprovado. Em votação, o inciso 11 do art. 3• 
da Lei n• 11.721, a que se refere o art. 1° do Substitutivo n• 1 ao Projeto de 
Lei n• 1.341/2000. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
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encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, as Subemenda n• 1 a 
Emenda n• 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa. ) Aprovada. Com a aprovação da Subemenda n• 1, fica 
prejudicada a Emenda n• 1. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o 
Projeto de Lei n• 1.341/2000 na forma do Substitutivo n• 1, exceto o inciso 11 
do art. 3° da Lei n• 11.721, a que se refere o art. 1• do substitutivo, com a 
Subemenda n• 1 a Emenda n• 1. À Comissão de Redação. 

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinaria de 
logo mais, as 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a 
reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 4" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO BNDES 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes, Mauro 
Lobo, Sebastião Costa, José Henrique e Durval Ângelo, 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 Durval Ângelo, 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 reunião se destina a obter 
esclarecimentos sobre consultoria prestada aos Prefeitos dos municípios da 
área de influência da Cia. Vale do Rio Doce a fim de facilitar a liberação da 
verba decorrente da privatização da referida empresa e registra a presença 
dos Srs. Rodolfo Lima Neto, Prefeito Municipal de Santa Maria do Suaçuí; 
Soelson Barbosa Araújo, Diretor da empresa BMA-Consegue, e Maria da 
Glória Pinto Mairinck, Prefeita Municipal de Urucãnia. Após, o Presidente 
passa a palavra ao Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que 
suscitou a realização desta reunião, para suas considerações iniciais. Em 
seguida, abre-se amplo debate entre os convidados e os parlamentares. 
Passa-se a 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições da Comissão. Após votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Durval Ângelo, em que pede sejam solicitadas informações e cópia 
de contratos da empresa BMA-Consegue á Junta Comercial, ao CREA-MG e 
a cartórios, bem como sejam solicitadas ao CREA-MG informações sobre o 
Sr. Luiz Henrique Amarante, responsável técnico dessa empresa. 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. 



1444 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Sebastião Costa, Presidente - José Henrique - Durval Ângelo - Luiz 

Menezes. 
ATA DA 8" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia quinze de maio de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Maria Olívia, Fábio Avelar, Gil Pereira e 
Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidente informa que a reunião se 
destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e passa á 3" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado lvair 
Nogueira, com emendas dos Deputados Gil Pereira, Márcio Cunha e Pastor 
George, no qual o parlamentar solicita seja realizada audiência pública, com 
a presença dos Presidentes da Telemig Celular e da TELEMAR, para tratar 
da implantação e expansão do sistema de telefonia fixa, rural e móvel nos 
municípios que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001. 
Maria Olívia, Presidente - Márcio Cunha - Gil Pereira - lvair Nogueira. 

ATA DA 53" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às quinze horas do dia dezesseis de maio de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, Fábio Avelar, Maria 
Olívia, membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o 
Deputado lvair Nogueira. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputado Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado lvair Nogueira, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião se destina a tratar 
de assuntos relativos ao fornecimento de energia elétrica nas localidades de 
Maringá, Rio Preto, Santa Clara e Bocaina de Minas, com a participação dos 
representantes da empresa Centrais Elétricas do Rio de Janeiro- CERJ -, da 
CEMIG e de autoridades do Município de Bocaina de Minas. A seguir, a 
Presidente passa a palavra ao Deputado lvair Nogueira, autor do 
requerimento que motivou a reunião, para suas considerações iniciais. Após, 
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fazem uso da palavra os convidados e os parlamentares, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2001. 
Maria Olivia, Presidente - Pastor George - Carlos Pimenta - Luiz Tadeu 

Leite. 
ATA DA 10• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quatorze horas do dia dezoito de maio de dois mil e um, comparecem 

no Clube Recreativo de São Roque de Minas os Deputados Fábio Avelar e 
Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara abertos os 
trabalhos e informa que a reunião se destina a colher subsidias para a 
elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei n• 1.392/2001, que declara o 
trecho mineiro do rio São Francisco como patrimônio paisagístico e turístico 
do Estado e dá outras providências. A seguir, a Presidência convida a tomar 
assento á mesa os Srs. Cairo Manoel de Oliveira, Prefeito Municipal de São 
Roque de Minas;. Hélio Rabelo, representando o Sr. Manoel Costa, Secretário 
de Estado de Turismo; Waldir Cruvinel, Presidente da Cãmara Municipal de 
São Roque de Minas; Alcides Flauzino Dias, Prefeito Municipal de Perdizes. 
A seguir, registra a presença do Sr. Reginaldo Costa e Silva, Secretário 
Municipal de Meio Ambiente, de Perdizes; e dos Secretários Municipais de 
São Roque de Minas e passa a palavra ao Deputado Márcio Cunha, para 
suas considerações iniciais. Segue-se amplo debate, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2001. 
Maria Olivia, Presidente - Pastor George - Carlos Pimenta - Luiz Tadeu 

Leite. 
ATA DA 678 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às dez horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende, 
Agostinho Silveira, Dilzon Melo, Eduardo Hermeto, Márcio Kangussu e Sávio 
Souza Cruz, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos 
Deputados Rogério Correia e Elaine Matozinhos. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a 
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio 
Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores 
a seguir citados: Projetos de Lei n°s 1.525, 1.537, 1.538, 1.543 e 1.548/2001 
(Deputado Agostinho Silveira); 1.531, 1.532, 1.545 e 1.549/2001 (Deputado 
Márcio Kangussu); 1.526, 1.528, 1.530, 1.540 e 1.544/2001 (Deputado Dilzon 
Melo); 1.524, 1.529 e 1.533/2001 (Deputado Sávio Souza Cruz); 1.535, 1.541 
e 1.546/2001 (Deputado Ermano Batista); 1.522,1.523, 1.534, 1.536,1.542 e 
1.547/2001 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições sujeitas às apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela 
legalidade dos Projetos de Lei n°s 1.469/2001 na forma do Substitutivo n° 1 
(relator: Deputado Geraldo Rezende); 1.371, 1.470 e 1.509/2001 na forma de 
Substitutivos que recebera! o n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 
1.425/2001 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Dilzon Melo} e 
1.510/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz); e os pareceres que 
concluem pela inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela ilegalidade 
dos Projetos de Lei n°S 1.461 e 1.480/2001 (relator: Deputado Dilzon Melo). 
O parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.479/2001 tem sua votação adiada em 
vista de requerimento do Deputado Márcio Kangussu. Os Projetos de Lei n°s 
1.258/2000 e 1.482/2001 deixam de ser apreciados, o primeiro, diante de 
solicitação de prazo pelo relator, e o segundo, em vista de requerimento para 
sua retirada de pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres 
sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.030/2000 e 1.505/2001, este com a 
Emenda n° 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.313 e 1.331/2000 
(relator: Deputado Geraldo Rezende); 1.503, 1.504 e 1.506/2001 (relator: 
Deputado Ermano Batista) e 1.507/2001 (relator: Deputado Dilzon Melo). Nos 
termos regimentais, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°s 
1.461 e 1.480/2001 ao Plenário, para inclusão dos pareceres em ordem do 
dia. 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 maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu - Dilzon Melo - Ermano 

Batista - Sávio Souza Cruz. 
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ATA DA 62• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às quinze horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela, 
Ambrósio Pinto e Pedro Pinduca, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental e estando presentes, também, os Deputados 
Rogério Correia e Márcio Cunha, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Pedro Pinduca, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião tem por finalidade discutir, em audiência 
pública, o Programa Federal de Urbanização de Vilas e Favelas, chamado 
Programa Brasil Legal, e a liberação de verbas por parte da União para o 
PROPAM. O Presidente registra a presença dos seguintes convidados: Maria 
Gezica Valadares, Secretária Municipal de Habitação; Weber Coutinho, 
representando o Secretário Municipal de Meio Ambiente; Maria Cristina 
Rodrigues, Secretária da Administração Regional Pampulha; Antõnio Cosme 
Damião Pereira, da Central de Movimentos Populares. A Presidência designa 
o Deputado Ambrósio Pinto para relatar, no 1• tumo, o Projeto de Lei 
Complementar n• 14/99, do Deputado José Milton. Passando à 2• Fase da 
Ordem do Dia, o Presidente submete a votação, cada um por sua vez, os 
Requerimentos n•s 2.196/2001, do Deputado Luiz Tadeu Leite; 2.197/2001, 
da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social; 2.208/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos; 2.227 a 2.229/2001, do Deputado Arlen 
Santiago, os quais são aprovados. Iniciando a fase de exposição, os 
Deputados Rogério Correia e Márcio Cunha, autores do requerimento que 
motivou esta audiência pública, tecem comentários iniciais sobre o tema. Em 
seguida, o Presidente passa a palavra a Maria Gezica Valadares, que 
discorre sobre o assunto e se envolve em amplo debate com os Deputados e 
os demais convidados. Encerrada essa fase, o Deputado Rogério Correia 
apresenta requerimento, em que solicita audiência com o Governador do 
Estado para discutir o apoio do Governo ao PROPAM e a inclusão de Belo 
Horizonte no Programa Brasil Legal. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. O Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência ao Deputado 
Aílton Vilela e apresenta requerimento, em que solicita seja realizada 
audiência pública para discutir os principais problemas que afligem os 
municípios da AMEJE e seja organizada a pauta de reivindicações. Colocado 
em votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Ailton Vilela informa 
que os assuntos discutidos na reunião se encontram registrados em notas 
taquigráficas, agradece o comparecimento dos parlamentares e dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Alberto 

Bejani. 
ATA DA 61" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Ás dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, Arlen Santiago, Miguel Martini, Sargento Rodrigues e lvair Nogueira 
(substituindo este ao Deputado Eduardo Brandão, por indicação da Liderança 
do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está presente também o 
Deputado Sávio Souza Cruz. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues , dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. A seguir, o Presidente comunica o recebimento 
da seguinte correspondência: oficios do Sr. Renato Barros, Diretor da 
Coordenação Sindical e Coordenador Sindical da Frente contra a Destruição 
dos Serviços Públicos de Minas Gerais (publicado no "Diário do Legislativo". 
do dia 17/5/2001); do Sr. Hélio Coelho do Nascimento (publicado no "Diáro 
do Legislativo" no dia 17/5/2001); da Sra. Maria do Rosário Caiafa Farias, da 
Ouvidoria da Policia (publicado no "Diário do Legislativo" do dia 17/5/2001); 
do Sr. Gelson Luiz de Moura (publicado no "Diário do Legislativo" do dia 
18/5/2001) e do Sr. Ivan Ribeiro de Oliveira, Diretor Superintendente da 
TELEMAR (publicado no "Diário do Legislativo" do dia 17/5/2001). A 
Presidência informa aos membros da Comisão o recebimento das seguintes 
proposições, bem como os relatores a que estão sendo distribuídas: Projetos 
de Lei n°s 1.390 e 1.497/2001, ambos no 1° turno, ao Deputado Sebastião 
Navarro Vieira; Projeto de Lei Complementar no 37/2001 e Projeto de Lei no 
1.336/2000, ambos no 1° turno, ao Deputado Hely Tarqüínio; Projeto de Lei 
n° 1.454/2001, no 1° turno, ao Deputado Cabo Morais. Passa-se à 1" Fase da 
Ordem do Dia, com discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Sebastião 
Navarro Vieira passa a Presidência ao Deputado Sargento Rodrigues, para 
emitir seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 805/2000, no 1° turno, em que 
concluí pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. Na fase de discussão o Deputado Arlen Santiago solicita vista do 
parecer, pedido dque é deferido pelo Presidente. Continua com a palavra o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que emite seu parecer sobre o Projeto 
de Lei n° 1.449/2001, no 1° turno, o qual conclui pela aprovação da matéria 
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com as Emendas n•s 1 a 4, que apresenta. Na fase de discussão, o 
Deputado Miguel Martini solicita vista do parecer, pedido que é deferido pela 
Presidência. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. É 
colocado em votação e aprovado o Requerimento n°2.242/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos, em turno único. Passa-se à 3• Fase da 
Ordem do Dia, com discussão e votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Miguel Martini apresenta requerimento em que solicita a realização 
de audiência pública desta Comissão, com a finalidade de discutir as 
repercussões do Projeto de Lei n• 1.449/2001, no 1 • turno, com a 
participação dos representantes dos Sindicatos dos Servidores Públicos de 
Minas Gerais, inclusive do IPSEMG. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues - Cristiano Canêdo -

Cabo Morais- Miguel Martini. 
ATA DA 498 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Anderson Adauto, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo 
Aloise 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 lvair 
Nogueira, dispensa a 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 apreciar a matéria constante na pauta. Ato 
contínuo, informa o recebimento de correspondências dos Srs. José Ferraz 
da Silva, Presidente do Tribunal de Contas; Homero Ferreira Diniz, 
Superintendente de Negócios da Caixa Econõmica Federal; José Pedro 
Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG; e Sra. Carmen Lúcia Miranda 
Silveira, Coordenadora-Geral de Convênios de Minstério da Saúde. O 
Presidente informa, ainda, o recebimento das seguintes proposições, bem 
como, os relatores a que foram distribuídas: Projetos de Lei n"s 601/99 
(Deputado Rogério Correia); 1.420 e 1.423/2001 (Deputado Rêmolo Aloise); 
1.388/2001 (Deputado Anderson Adauto); 462/99 (Deputado lvair Nogueira); 
1.539/2001 (Deputado Mauro Lobo) e 1.487/2001 (Deputado Luiz Fernando 
Faria). Passa-se a 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
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1450 
a votação de pareceres sobre propos1çoes sujeitas a apreciação de 
Plenário. Na ausência do relator, Deputado Eduardo Brandão, o Presidente 
redistribui o Projeto de Lei n• 1.364/2001, ao Deputado Rogério Correia, que 
emite parecer de mediante o qual conclui pela rejeição da matéria em 1• 
turno. Aberta a discussão, o Presidente concede vista da proposição ao 
Deputado Rêmolo Aloise. Passa-se então, a 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A 
seguir, são aprovados, cada um por sua vez, após a votação, requerimentos 
dos Deputados Luiz Fernando Faria, solicitando sejam convidados; para 
prestarem esclarecimentos sobre o acordo firmado entre a Fazenda Pública 
Estadual e a referida Companhia, visando à extinção das pendências judiciais 
relativas a créditos tributários inscritos em dívida ativa, o Secretário de 
Estado da Fazenda, o Presidente da Cia. Vale do Rio Doce, os assessores 
jurídicos e Diretores Financeiros da Cia. Vale do Rio Doce, o Procurador-
Geral da Fazenda Pública Estadual, Procuradores da Fazenda Pública 
Estadual, o Presidente do Sindifisco, e os Promotores de Justiça que 
assinaram o parecer do Ministério Público encaminhado a esta Comissão; 
Rêmolo Aloise, solicitando seja convidado o Diretor-Geral do DER-MG para 
prestar esclarecimentos sobre o andamento das obras no Estado, sob a 
responsabilidade desse órgão, bem como para apresentar o relatório dos 
pagamentos feitos às construtoras no mês de março de 2001 e seus 
respectivos objetos; Marcelo Gonçalves, solicitando sejam convidados os 
Secretários da Fazenda e da Indústria e Comércio do Estado, o Presidente 
da FIEMG, representantes dos Sindicatos da Indústria Têxtil e da Indústria do 
Vestuário, o Diretor da FITED, de Divinópolis, e representante do Sindicato 
da Indústria de Calçados de Nova Serrana, para discutirem, em audiência 
pública desta Comissão e da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, a 
situação do Setor da Indústria Têxtil, de Fiação e Vestuário. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - Anderson Adauto - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia. 
ATA DA 54• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia vinte e três de maio d~ •,. ·- ~"i' r.: um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Fábio i· · ,, .. ol, )livia, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número '""d'"''"'í, a Presidente, 
Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião e informa que esta se 
destina a discutir, com as escolas formadoras de profissionais na área de 



z 
õ 

o 

g 
< 

c ;; 

= -. 

1451 
turismo e, em especial com os gestores das instituições convidadas, a 
grade curricular dos cursos ministrados pelas referidas instituições. 
Encontram-se presentes as seguintes pessoas: Srs. Manoel Costa, 
Secretário de Turismo; Benjamin Carlos Brandão, Diretor Superintendente da 
Secretaria de Turismo; Hélio Rabelo, Coordenador de Projetos Especiais da 
Secretaria de Turismo; Jaíza Gontijo, Assessora da Superintendência de 
Turismo; Ana Maria Leandro, Coordenadora dos Cursos de Turismo da 
FIEMG; Érico Anderson de Oliveira, Coordenador do Curso de Turismo do 
CEFET; Marcos Tanure Sanábio, da Universidade Federal de Juiz de Fora; 
Cássio Avelino, professor do Unicentro Newton Paiva; Vinicius Horta, 
representante do SENAC; Ricardo Dias da Costa, da Faculdade Newton 
Paiva; Márcia Mascarenhas da Fonseca, Coordenadora do curso de 
graduação em turismo da Newton Paiva; Terezinha leão, Coordenadora do 
curso de turismo da UNA; Sean Armstrong, da Escola de hotelaria da Suiça, 
em vista à UNA; Solano de Souza Braga, Leandro Alves Batista e Reinaldo 
Onofre dos Santos, alunos do CEFET. Neste momento, registra-se a 
presença do Deputado Márcio Cunha. Ato continuo, a Presidente concede a 
palavra ao Secretário Manoel Costa, aos Deputado Márcio Cunha e Fábio 
Avelar. Tendo que se ausentar, a Presidente, Deputada Maria Olívia, passa a 
direção dos trabalhos ao Deputado Fábio Avelar. Prosseguindo, fazem uso 
da palavra, cada qual por sua vez, os convidados presentes, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Acatando sugestão do professsor Marcos Tanure 
Sanábio, da UFJF, é formada uma comissão para se dar prosseguimento à 
discussão aqui iniciada, a qual deverá ocorrer em forma de oficinas, no 
CEFET, em dias e horários a serem agendados. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2001. 
Maria Olívia, Presidente - Pastor George - Carlos Pimenta - Luiz Tadeu 

leite. 
ATA DA 138 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Ás dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de maio de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen, João Paulo, Bené Guedes e Carlos Pimenta (substituindo este ao 
Deputado Agostinho Patrús, por indicação da liderança do PSDB), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da 
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ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião se 
destina à realização de audiência pública para discutir o racionamento de 
energia elétrica causado pela redução dos níveis de água das barragens 
hidrelétricas e as possíveis conseqüências dessa medida para os 
consumidores. Após, a Deputada Maria José Haueisen passa a Presidência 
ao Deputado João Paulo, que lê requerimento de autoria da Deputada, em 
que solicita sejam ouvidos nesta reunião representantes da BHTRANS e da 
PMMG. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A Deputada Maria 
José Haueisen reassume a direção dos trabalhos e convida a tomar assento 
á mesa os Srs. Marcos Aurélio Madureira da Silva, Superintendente da 
CEMIG; Marcelo Corrêia, Presidente do SINDIELETRO; Andréia Diniz 
Resende, advogada da Associação Brasileira de Consumidores -ABC -; 
Vereadora Lúcia Maria dos Santos Pacifico Homem, Presidente do 
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais - MDC -; 
Pedro Parizzi, Coordenador da Comissão de Assuntos Legislativos da 
FIEMG, representante do Presidente da Federação; Cel. Geraldo Doro, 
representando o Comandante-Geral da PMMG, e José Carlos Mendanha 
Ladeira, Gerente de Coordenação de Operações, representante do Diretor-
Presidente da BHTRANS. Registra-se, ainda, a presença dos Srs. Elmar de 
Oliveira Santana, Superintendente da CEMIG; Carlos Alberto de Almeida e 
Cláudia Ricaldoni, Diretores do SINDIELETRO; Carlos Calazans, 
Coordenador do Fórum Nacional de Luta; Maria Mônica de Castro, Diretora 
Financeira do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas 
Gerais; Alexandre Heringer Lisboa, Diretor do Sindicato dos Engenheiros de 
Minas Gerais - SENGE-MG -; Major Robson Campos Ferreira, da PMMG; e 
Dardânia Fonseca Lisboa. A seguir, concede-se a palavra a cada um dos 
convidados, que fazem suas exposições e respondem âs perguntas 
formuladas pelos Deputados e ouvintes presentes, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Transcorridos os debates, a Deputada Maria José 
Haueisen transfere a Presidência ao Deputado João Paulo, que lê 
requerimentos em que se solicita seja encaminhado â Mesa oficio pedindo 
apoio material para impressão e distribuição de cartilhas de orientação aos 
consumidores, no que tange ao racionamento de energia, que deverá ser 
elaborada em parceria com o Movimento das Donas de Casa e 
Consumidores de Minas Gerais - MDC -; seja formulado voto de repúdio ao 
Sr. Presidente da República, em virtude da edição da Medida Provisória n• 
2418-1; e seja formulado apelo ao Governador do Estado de Minas Gerais, 
para que determine à CEMIG abster-se da suspensão do fornecimento de 
energia elétrica ao consumidor que ultrapassar a faixa de consumo. 
Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos, cada um por sua 
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vez. A Deputada Maria José Haueisen reassume a Presidência e 
concede a palavra aos convidados para as considerações finais. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, 
dos parlamentares e dos demais participantes, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Agostinho Patrús - João Paulo - Bené 

Guedes - Alberto Bejani. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.448/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Rogério Correia, objetiva declarar 
de utilidade pública a Associação de Cooperativa Agrícola 1• de Junho -
ASCA -, com sede no Município de Tumiritinga. 

Publicada em 22/3/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública da entidade, nos termos da 
Lei n• 12.972, de 27nt98, que regulamenta a matéria. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e é 
dirigida por pessoas idõneas e que não são remuneradas pelo exercício de 
suas funções. 

Portanto, a entidade de que trata o projeto em tela está habilitada ao título 
ora proposto. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.448/2001 com a Emenda n• 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1• a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Cooperação 

Agrícola 1• de Junho- ASCA -,com sede no Município de Tumiritinga.". 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano Batista -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 
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O Deputado João Pinto Ribeiro, por meio do Projeto de Lei n• 1.468/2001, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Cr<7r.:he Sonho Realizado, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Creche Sonho Realizado possui como meta primordial atender às 

crianças carentes da comunidade. Para a consecução dos seus objetivos, 
atende especificamente a crianças de 2 a 6 anos, em horário integral, 
promovendo a satisfação de suas necessidades básicas, como alimentação, 
higiene e abrigo e promovendo gincanas, passeios e brincadeiras, que 
facilitam o aprendizado infantil. 

Em vista do seu relevante trabalho, entendemos ser pertinente e merecido 
o título de declaração de utilidade pública que lhe está sendo outorgado. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.468/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.476/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.476/2001, do Deputado Amilcar Martins, visa declarar 
de utilidade pública a Vila Vicentiva Furtado de Menezes, com sede no 
Município de Campo Belo. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma apresentada. Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação 
conclusiva, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Vila Vicentina Furtado de Menezes, conforme consta em seu estatuto, é 

voltada para a promoção e integração de pessoas idosas e portadoras de 
deficiência, incentivando e propiciando o seu aprimoramento físico, mental e 
sociocultural. Para atingir seus objetivos, presta aos necessitados que a 
procuram assistência médica, odontológica, apoio moral e religioso. 
Combate, também, a fome e a pobreza, com a distribuição de alimentos e 
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agasalhos arrecadados em campanhas de doação. 

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.476/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.483/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.483/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, visa 
declarar de utilidade pública a Creche Comunitária União Protetora dos 
Carentes, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Creche Comunitária União Protetora dos Carentes tem por objetivo 

prestar assistência médica, nutricional e social às crianças do Bairro Bonfim e 
vizinhança. Para atender às muitas necessidades das pessoas carentes, 
prioriza ações em acordo com a comunidade, buscando a integração social e 
o bem comum. 

Em virtude do trabalho desenvolvido pela entidade, justo e meritório toma-
se o titulo declaratório de utilidade pública proposto. 

Conclusão 
Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.483/2001 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.484/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

A Deputada Elaine Matozinhos, por meio do Projeto de Lei n• 1.484/2001, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Creche-Escola Irmãos do 
Caminho, com sede no Município de Barbacena. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

A Creche-Escola Irmãos do Caminho é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, tem como objetivo principal amparar crianças carentes durante os 
dias úteis, em horário comercial, para que as mães possam exercer 
atividades profissionais. Ademais, ministra-lhes ensinamentos pré-escolares 
e de primeiro grau no período em que lá se encontram. 

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que a entidade 
desempenha, somos favoráveis a que lhe seja outorgado o titulo proposto. 

Conclusão 
Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.484/2001, 

na forma original. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.489/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 1.489/2001, do Deputado lvair Nogueira, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Alto Bela 
Vista - AMABEVI -, com sede no Município de São Gotardo. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada á Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
lhe apresentou a Emenda no 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação tem por finalidade planejar, realizar e participar de 

programas que visem à organização e ao desenvolvimento da comunidade. 
Combater a pobreza e a fome, com a distribuição de cestas básicas, roupas e 
ferramentas de trabalho, é outro objetivo que vem atingindo com seu 
trabalho. 

Em vista de sua relevância, entendemos ser pertinente e merecida a 
outorga do título de utilidade pública à entidade. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.489/2001 com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.499/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei 

n• 1.499/2001 pretende declarar de utilidade pública a Agência de 
Desenvolvimento Socioeconõmico e Ambiental de Cataguases e Microrregião 
- ADECAT -, com sede no Município de Cataguases. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade possui caracteres educativo, assistencial e sociocultural. 

Além das atividades que abrangem as áreas mencionadas, empreende ações 
visando a resolver as pendências da comunidade relacionadas com moradia, 
transporte e lazer, buscando sempre zelar pela melhoria das condições dos 
moradores do município em que está situada e onde trabalha em prol dos 
menos favorecidos. 

Ademais, desenvolve ações com vistas a atrair novas empresas para o 
município e a promover os desenvolvimentos local e regional, com aumento 
na geração de emprego e renda. Presta ainda assistência às entidades 
sociais e ambientais, concorrendo para implementar as políticas municipais 
de desenvolvimento. 

Portanto, a Associação de que trata o projeto merece o titulo declaratório 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.499/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.500/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em tela 
pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento e Ensino de Machado - FADEMA -, com sede nesse 
município. 

Publicada em 21/4/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de dois 

anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas 
idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam. 



Constatamos, pois, que ela atende ao que dispõe a Lei n• 12.978, de 
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade do Projeto de Lei n• 1.500/2001 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2ú0 1 
Geraldo Rezende, Presidente - Márc;,:, :(.,r;yussu, relator - Ermano Batista -

Agostinho Silveira - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.502/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o Projeto Redução -
Centro de Difusão Cultural e Ensino de Artesanato, sediado no Município de 
Ouro Preto. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, a proposição 
foi publicada no "Diário do Legislativo" e a seguir encaminhada a este órgão 
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto à juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1• da Lei n• 12.972, de 27/7/98, pode ser declarada 

de utilidade pública no âmbito estadual a sociedade civil constituída ou em 
funcionamento em Minas Gerais com o fim exclusivo de servir 
desinteressadamente à coletividade, desde que seja comprovado, por 
autoridade expressamente indicada, que ela cumpriu os seguintes requisitos: 
possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos, 
não remunerar os cargos de direção, e serem seus Diretores pessoas 
idõneas. 

Cabe informar que tais exigências legais foram inteiramente atendidas no 
caso em exame, conforme se infere da leitura dos documentos juntados à 
proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.502/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano Batista -

Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.505/2001 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, a proposição em exame visa a 
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declarar de utilidade pública a entidade denominada Reação -
Organização Brasileira contra a Violência, com sede no Município de 
Uberlândia. 

Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou-lhe a 
Emenda n• 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação 
conclusiva, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Reação - Organização Brasileira contra a Violência vem se destacando 

entre as instituições destinadas a promover a defesa dos direitos das vitimas 
de violência, desenvolvendo projetos que impliquem reestruturação das 
famílias prejudicadas. 

Além disso, realiza estudos que possam resultar em propostas concretas 
para alterar a legislação de combate â violência. 

Pelo trabalho desenvolvido, justa e meritória se toma a declaração de sua 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1. 505/2001 com a 

Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Marcelo Gonçalves, relator. 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.517/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n• 1.517/2001 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios da 
Microrregião do Vale do Rio Piranga - AMAPI -, com sede no Município de 
Ponte Nova. 

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 4/5/2001, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarrnente, nos terrnos do disposto no 
art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n• 12.972, de 27/7/98, para que uma 

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em 
sua diretoria pessoas idôneas não· remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Examinando a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
referida Associação preenche os requisitos legais, tomando-se, pois, 
habilitada ao titulo declaratório proposto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

~--------------------~--------------j 
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.517101 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa,. relator - Sávio Souza Cruz 

- Ermano Batista - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.51912001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Cultural e Educacional 
Santo Afonso, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 4/512001, foi a matéria distribuída a esta Comissão, a quem 
compete, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, apreciar os 
aspectos jurídico, constitucional e legal da proposição. 

Fundamentação 
Conforme fica constatado pelo exame da documentação que compõe os 

autos do processo, a referida entidade possui personalidade jurídica, 
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de sua 
direção não são remunerados, e seus Diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. 

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1° da Lei n° 
12.972, de 2717198, que disciplina o processo declaratório de utilidade 
pública. 

Isso posto, esclarecemos que estamos apresentando emenda à proposição 
para indicar corretamente a sede da Fundação. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.51912001 com a Emenda n° 1, apresentada 
a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural e 

Educacional Santo Afonso, com sede no Município de Coronel Fabriciano.". 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sávio Souza 

Cruz - Sebastião Costa - Errnano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.524/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos 
Municípios do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Belo 



2: 
õ 

c c < 
c 
"§ 

= ~. 

1461 
Horizonte. 

Seguindo o procedimento previsto nos arts. 188 e 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, a proposição, após publicada, foi distribuída a este órgão 
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados 

da Lei n• 12.972, de 27n/98, especialmente do seu art. 1°, que outorga o 
titulo declaratório de utilidade pública à sociedade civil à associação ou à 
fundação constituída ou em funcionamento no Estado, com a condição da 
comprovação dos seguintes requisitos: ter personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos, serem os cargos de sua direção não 
remunerados e serem seus Diretores pessoas idôneas. 

Cumpre-nos esclarecer que, embora tais exigências tenham sido 
inteiramente atendidas no caso em exame, conforme se pode constatar do 
exame dos autos de processo, necessário se faz apresentar emenda com o 
objetivo de fazer constar no art. 1 • a denominação da entidade tal qual se 
encontra no seu estatuto, cuja formalização se encontra no final desta peça 
opinativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.524/2001 com a seguinte Emenda n• 
1. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos 

Municípios do Estado de Minas Gerais - ASPEMG -, com sede no Município 
de Belo Horizonte.". 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Márcio 

Kangussu - Sebastião Costa - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.525/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe objetiva 
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do 
ltá , com sede no Município de Lajinha. 

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para 
ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposição encontra-se corretamente instruída, tendo sido 

apresentados os documentos indispensáveis á declaração de utilidade 
pública, regulada pela Lei n• 12.972, de 27f7/98. 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no relatório tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração 
pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.525/01 na forma original. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente -Agostinho Silveira, relator - Ermano Batista 

- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.530/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.530/2001, do Deputado Wanderley Ávila, tem por 
escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Jacutinga- APAE -, com sede no Município de Jacutinga. 

Publicada em 11/5/2001, foi a proposição encaminhada a este órgão 
colegiado para exame preliminar de seus aspectos jurídicos, constitucionais e 
legais, conforme preceitua o art. 1 02, 111, "a", do Diploma Regimental. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto de lei sob comento está disciplinada 

pela Lei n• 12.972, de 27/7/98, que preceitua: as entidades pleiteantes do 
titulo declaratório de utilidade pública devem apresentar prova de 
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos e ter 
em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos 
cargos. 

Por atender a referida Associação aos requisitos dispostos em nosso 
ordenamento jurfdico, não há óbice legar nem constitucional á tramitação do 
projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.530/2001, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Cruz 

- Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.531/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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A proposição em exame é do Deputado Bilac Pinto e tem por escopo 

seja declarada de utilidade pública a Associação Novo Estilo de Vida - Viver 
Feliz, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento Interno, o projeto foi 
publicado no diário oficial e a seguir encaminhado a esta Comissão, a fim de 
ser apreciado preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A lei que rege o assunto -a Lei n• 12.972, de 27/7/98 - determina que as 

sociedades civis, as associações e as fundações, constituídas ou em 
funcionamento no Estado, dotadas de personalidade jurídica e servindo 
desinteressadamente á coletividade, podem ser declaradas de utilidade 
pública, desde que seja o cumprimento desses requisitos comprovado, que 
estejam em funcionamento há mais de dois anos e que seus Diretores sejam 
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Cumpre-nos esclarecer que todas as exigências legais foram atendidas 
plenamente no presente caso, valendo dizer que não há óbice á aprovação 
do projeto de lei. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.531/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 29 de maio 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Ermano Batista -

Sebatião Costa - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.535/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela é do Deputado Anderson Adauto e tem por escopo 
seja declarada de utilidade pública a Associação dos Voluntários de Combate 
ao Câncer de Uberaba - AVCCU -, com sede no Municipio de Uberaba. 

Após sua publicação, ocorrida em 15/5/2001, a proposição foi encaminhada 
a este órgão colegiado, a quem compete examinar preliminarmente a 
matéria, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n• 12.972, de 27/7/98, são condições para 

que uma entidade sediada em nosso Estado seja agraciada com o título 
declaratório de utilidade pública: ser dotada de personalidade jurídica, estar 
em funcionamento há mais de dois anos, e serem os membros de sua 
diretoria idôneos e não remunerados pelo exercício de suas funções. 

Conclui-se do exame da documentação juntada ao processo que a 
entidade atende aos quesitos enunciados, pelo que a proposição em causa 
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não encontra óbice à sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.535/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Cruz 

- Márcio Kangussu - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.536/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe tem 
por escopo declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Carbonita. 

Publicada em 17/5/2001, vem a matéria agora a esta Comissão, que 
deverá fazer o exame de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, 
conforme o estabelecido pelo art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria de que trata o projeto de lei está disciplinada pela Lei no 12.972, 

de 2717/98, que estabelece os requisitos para se declarar de utilidade pública 
entidade de direito privado. Exige ela que a postulante tenha personalidade 
jurídica, funcione há mais de dois anos e que os membros de sua diretoria 
sejam pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos. 

Por atender aos quesitos estabeleci:lc5 pela legislação em vigor, não 
vislumbramos óbice legal ou constitucional à tramitação da matéria nesta 
Casa. 

Cumpre esclarecer que emenda apresentada visa tão-somente a 
acrescentar a sigla ao nome da entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.536/2001 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo -

ASVP -, com sede no Município de Carbonita.". 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente- Sebastião Costa, relator - Ermano Batista -

Sávio Souza Cruz -Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.537/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Deputado Márcio Cunha, por meio do Projeto de Lei n• 1.537/2001, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Otávio Kelly, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 17/5/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, 'a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames da Lei n• 

12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de utilidade 
pública no Estado e dá outras providências. 

Examinando a documentação que compõe os autos do processo, 
verificamos que a referida Loja cumpre as exigências legais, estando, 
portanto, apta a receber o título declaratório de utilidade pública. 

Apenas para retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao art. 1° 
da proposição. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n• 1.537/2001 com a Emenda n• 1, apresentada a seguir. 
EMENDAN° 1 

Dê-se ao art. 1" a seguinte redação: 
·Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Augusta, Respeitável e 

Sublime Loja Capitão Otávio Kelly, com sede no Município de Belo 
Horizonte.". 

Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano Batista 

- Sávio Souza Cnuz - Márcio Kangussu - Sebastião Costa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N"1.545/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Paulo Piau, tem por objetivo 
declarar de utilidade pública a entidade União Brasileira para a Qualidade -
UBQ -. com sede no Município de Belo Horizonte. 

Seguindo o procedimento previsto nos arts. 188 e 102, 111, 'a", do 
Regimento Interno, a proposição, após publicada, foi distribuída a este órgão 
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos 
jurídico. constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados 

da Lei n• 12.972, de 27/7/98, especialmente do seu art. 1•, que condiciona a 
outorga do título declaratório de utilidade pública às sociedades civis, às 
associações ou às fundações constituídas ou em funcionamento no Estado à 
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comprovação dos seguintes requisitos: ter a entidade personalidade 
jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos, serem os cargos de 
sua direção não remunerados e serem seus Diretores pessoas idôneas. 

Cumpre-nos esclarecer que tais exigências foram inteiramente atendidas, 
não havendo óbice legal ou constitucional à tramitação da matéria na Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.545/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator- Ermano Batista-

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

33/2000 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei complementar 

em epígrafe dispõe sobre a contagem do tempo dos militares excluídos da 
Policia Militar do Estado de Minas Gerais em virtude do movimento 
reivindicatório de junho de 1997. 

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

A seguir, a Comissão de Administração Pública, examinando o mérito da 
proposição, opinou pela sua aprovação. 

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria nos termos regimentais. 
Fundamentação 

Por força da Emenda n• 39 á Constituição Estadual, as praças da Policia 
Militar excluídas da corporação por participarem do movimento reivindicatório 
ocorrido em junho de 1997 foram incluídas nos quadros do Corpo de 
Bombeiros Militar. 

A proposição visa a assegurar a essas praças, para todos os efeitos, a 
contagem do tempo compreendido entre a data de sua exclusão e a data da 
inclusão no Corpo de Bombeiros. 

Inicialmente, cumpre-nos relatar que a Procuradoria-Geral do Estado, 
respondendo a consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar acerca da situação do 2•-sargento PM Washington 
Fernando Rodrigues, atualmente parlamentar desta Casa, e do Cabo PM 
Júlio César Gomes dos Santos, hoje parlamentar federal, concluiu que a 
contagem do tempo dos referidos parlamentares "inclui o período posterior à 
exclusão da Corporação Policial Militar do Estado, uma vez que os mesmos 
foram perdoados de suas infrações administrativas, por meio do art. 13 da 
Emenda n• 39". Como as outras praças incorporadas ao Corpo de Bombeiros 
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É claro que, ao se computar tal contagem de tempo, algumas vantagens de 
natureza financeira serão antecipadas, como a gratificação por tempo de 
serviço, dependendo de cada situação. Não temos os números do impacto, 
mas como se trata de um pequeno número de servidores, 180 ao todo, os 
quais já vêm normalmente recebendo seus vencimentos, claro está que o 
impacto é ínfimo em relação às gratificações percebidas pelo conjunto dos 
servidores estaduais. Todavia, gostaríamos de salientar que o projeto 
pretende dirimir quaisquer dúvidas quanto à garantia do direito à contagem 
do tempo, estabelecido pela emenda à Constituição, e já reconhecido pela 
Procuradoria do Estado. Quanto às condições para o pagamento de 
eventuais vantagens, cabe ao Poder competente provê-las, obedecendo-se à 
legislação vigente. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 33/2000, no 1 o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 maio de de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator- Anderson Adauto - Rêmolo 

Aloise - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

34/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatõrio 
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei 

Complementar n° 34/2001 tem como objetivo alterar a Lei Complementar no 
50, de 13/1/98, que altera o Estatuto da Policia Militar do Estado de Minas 
Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo' de 24/2/2001, o projeto foi distribuído 
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Cabe-nos agora o exame da matéria quanto ao mérito. 
Fundamentação 

O projeto de lei complementar em análise visa a alterar a Lei 
Complementar n• 50, de 13/1/98, que, por sua vez, alterou a lei n• 5.301, de 
16/10/69, que contém o Estatuto do Pessoal da Policia Militar do Estado de 
Minas Gerais. 

A alteração pretendida tem por finalidade excluir das disposições contidas 
no art. 2• as pessoas que estiverem inscritas em concurso público ou 
participando de qualquer uma de suas fases, ou de curso preparatõrio para 
ingresso na Policia Militar. 
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Com a edição da citada lei complementar, segundo argumenta o autor, 

ocorreu significativa elevação do nível de escolaridade exigido para ingresso 
na PMMG, passando de 1• grau para 2• grau, o que a nosso ver é 
extremamente salutar, uma vez que a corporação poderia contar em seus 
quadros com pessoas mais qualificadas. 

Contudo, a medida consignada deixou de observar que existiam pessoas já 
inscritas e outras já aprovadas em concurso para ingresso no Curso de 
Formação de Soldado da Policia Militar, pois todas preenchiam os requisitos 
estabelecidos pela legislação em vigor à época da inscrição ou mesmo da 
aprovação. 

Nesse sentido, o projeto nada mais faz do que ressalvar esses casos, 
tendo-se em vista a aplicação do que estabelece o art. 2• da referida lei 
complementar. 

Ressalte-se ainda que o autor anexou ao projeto acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado, que decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao 
apelo, em mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados no 
referido concurso. 

Desse modo, a matéria visa tão-somente a corrigir uma distorção originária 
de lei, uma situação de injustiça decorrente de dispositivo legal que contraria 
frontalmente os princípios basilares da administração pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n• 34/2001. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cabo Morais, relator - Sargento Rodrigues -

Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 489/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em pauta dispõe 
sobre a suspensão temporária do pagamento das tarifas de luz e água no 
Estado. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição e apresentou as 
Emendas n•s 1 a 3. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração 
Pública, que opinou por sua rejeição. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, ele o art. 102, VIl, do Regimento lntemo. 

Fundamentação 
A proposição sob comento concede tratamento especial ao trabalhador 
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desempregado e usuário de serviços públicos de fornecimento de água e 
luz prestados pelos concessionários estaduais. O usuário em questão poderá 
suspender o pagamento de tarifas desses serviços por um perfodo de seis 
meses, desde que comprove estar desempregado e que o seu consumo 
mensal de energia elétrica e de água não exceda 1 OOkw/h e 20m•, 
respectivamente. 

Consoante o projeto, a partir do sétimo més, o beneficiário terá um 
acréscimo à tarifa normal de metade do montante não pago, sem multa e 
sem juros. Considere-se, ainda, que a proposição determina que, enquanto 
estiver amortizando a dívida contraída com a concessionária, o trabalhador 
não poderá recorrer ao benefício nela previsto. 

Em que pese à intenção do autor, ratificamos a posição da Comissão de 
Administração Pública e entendemos que o projeto deve ser rejeitado, 
considerando-se, principalmente, a sua viabilidade prática. É inquestionável a 
incerteza e a dificuldade que a proposição, se aprovada, acarretará para as 
concessionárias por ocasião do recebimento das contas atrasadas, a serem 
pagas pelos desempregados após seis meses de suspensão de pagamento. 
As empresas prestadoras desses serviços terão que designar pessoal para 
realizar esses cálculos e efetuar o controle do pagamento de tarifas. 

Por outro lado, é muito difícil provar que o usuário, realmente, está 
desempregado, considerando que pode trabalhar sem carteira assinada. E, 
se continuar desempregado, como quitará o débito assumido? 

Deve ser registrado, ainda, que o impacto decorrente da implantação do 
projeto ensejará desequilíbrio econômico e financeiro nas operações 
contábeis dessas concessionárias, porquanto inexiste dotação orçamentária 
específica para essa finalidade, devendo as empresas arcar com o ônus do 
possível prejuízo decorrente da falta de pagamento dos débitos aventados. 

Tal situação contraria a legislação que regulamenta as concessões, a qual 
dispõe que o poder público pode introduzir alterações unilaterais no contrato, 
mas tem que respeitar o seu objeto e assegurar a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n• 489/99. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Anderson Adauto - Rogério 

Correia - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 601/99 

Comissao de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Ivo José, o Projeto de Lei n• 601/99 objetiva 
autorizar o Poder Executivo a efetuar a permuta de imóvel de propriedade do 

~------------------------------_J 
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Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto recebeu da Comissão de 
Constituição e Justiça parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com a Emenda n° 1. 

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da fiscalização 
financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, Vil, 'd", do Regimento 
lntemo. 

Fundamentação 
A iniciativa vem prover a necessária autorização legislativa para que o 

Poder Executivo efetue a permuta de imóvel de propriedade do Estado por 
outro pertencente a particular, ambos situados no Município de Mariana. 

No que se refere à iniciativa da proposição, cumpre-nos salientar que o 
imóvel de propriedade de particular está no Parque Estadual do ltacolomi, 
área de preservação permanente, onde é proibida a prática de atividades 
produtivas. Já o imóvel de propriedade do Estado, que se pretende permutar, 
está em desuso e ocioso. 

Verificamos que o interesse público envolvendo a operação configura-se 
pelo fato de que a permuta possibilitará à administração aumentar o âmbito 
de fiscalização no Parque do ltacolomi e dar maior proteção ao meio 
ambiente. 

No concernente ao impacto financeiro advindo da aprovação do projeto, 
cumpre-nos ressaltar que a permuta em causa, como é característico dessa 
forma de transação, se fará após a avaliação dos imóveis, e os valores dos 
bens deverão ser iguais. 

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre transferência de domínio 
de bens públicos, a matéria em questão não representa despesa para os 
cofres públicos nem acarreta repercussão na lei orçamentária, uma vez que 
não haverá diminuição do ativo imobilizado do Tesouro. 

Dessa forma, não encontramos óbice, do ponto de vista financeiro e 
orçamentário, à aprovação da matéria. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 601/99, no 

1° tumo, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Dilzon Melo - Anderson 

Adauto - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.258/2000 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o Projeto de Lei n° 1.258/2000 
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dispõe sobre a criação do Centro de Apoio à Adoção para crianças e 
adolescentes abrigados em instituições de amparo no Estado de Minas 
Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/11/2000, o projeto foi distribuído 
às comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria 
no tocante aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, o qual 
fundamentamos nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo a criação do Centro de Apoio à Adoção da 

Criança e do Adolescente no âmbito da Secretaria de Estado do Trabalho, da 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, objetivando, precipuamente, 
fornecer ao Poder Judiciário informações sobre as crianças e adolescentes, 
internados em instituições de amparo no Estado, em condições de serem 
adotados. 

Nos termos da proposição, esse órgão manterá um registro informatizado 
das crianças e adolescentes em condições de serem adotados e das 
pessoas interessadas na adoção. É de observar que ele promoverá, 
primeiramente, ações e procedimentos para tentar resgatar os vínculos dos 
internos com a família. 

Entre outras ações previstas na proposição, destacam-se a contribuição 
para a melhoria da convivência entre os internos, com o incentivo à 
realização de eventos esportivos, gincanas e palestras educativas, e a 
promoção de campanhas e cursos objetivando derrubar preconceitos e mitos 
contrários à prática da adoção de crianças com idade acima de 6 meses e 
adolescentes. 

Ressalte-se, finalmente, que o referido Centro será composto por pessoas 
que já passaram pelo processo de adoção e por técnicos especializados nas 
áreas de serviço social, direito, nutrição, pedagogia e psicologia. 

A proteção à infância e à juventude está no âmbito da legislação 
concorrente, cabendo ao Estado membro a observância das normas gerais. 
Deve-se observar, portanto, a Lei Federal n• 8.069, de 13!7/90, que contém o 
Estatuto da Criança e do Adolescente . 

Dispõe a lei estatutária sobre os requisitos para a adoção, como, por 
exemplo, os referentes ao adotante e ao adotando e o estágio de convivência 
com a criança e o adolescente, destacando-se os arts. 4 7 e 50, que 
estabelecem, respectivamente, que o vinculo da adoção se constitui por 
sentença judicial e que a autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou 
foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem 
adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. 
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Ainda de acordo com o art. 50, o deferimento da inscrição dar-se-á 

após prévia consulta aos órgãos técnicos do Juizado, ouvido o Ministério 
Público, não sendo deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os 
requisitos legais ou se se verificar qualquer das hipóteses previstas no art. 
29, ou seja, se a pessoa revelar, por qualquer modo, incompatibilidade com a 
natureza da medida ou não oferecer ambiente familiar adequado. 

Vê-se, pois, que o sistema de adoção está regulado pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, cabendo ao poder pú~i!co promover ações que 
não contrariem seus dispositivos. Assim, não se pode cercear ações que 
visem a assegurar a efetivação do direito de convivência familiar, 
estabelecido, entre outros, no art. 227, "caput", da Constituição da República, 
como dever do Estado. A proposição, portanto, vai ao encontro dos preceitos 
constitucionais relativos à criança e ao adolescente, razão pela qual deve ser 
acolhida. 

É importante ressaltar que a Lei n° 10.501, de 1991, dispõe sobre a política 
estadual dos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e dà outras providências, 
estabelecendo para esse órgão a competência de cumprir e fazer cumprir, 
em ãmbito estadual, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as normas 
constitucionais pertinentes. 

De acordo com a referida lei, a execução das ações de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente ficará a cargo de órgãos e entidades 
governamentais e não governamentais. 

Refere-se ainda o texto legal às atividades de orientação e apoio 
sociofamiliar, colocação familiar, abrigo e internação realizadas por entidades 
não governamentais. 

Todavia, como a criação de órgão na estrutura do Poder Executivo é 
matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, conforme dispõe o 
art. 66, 111, "e", da Constituição Estadual, faz-se necessária a adequação da 
proposição aos ditames constitucionais, por meio do substitutivo que ao final 
apresentamos. 

Por meio desse substitutivo, deixamos à administração pública a iniciativa 
para determinar que órgão de sua estrutura deverá promover as ações a que 
se refere a proposição, de acordo com a competência específica de cada um, 
e examinar a conveniência de se criar uma unidade administrativa para esse 
fim. 

Ressaltamos, finalmente, que os atos decorrentes da lei a que a proposição 
dará origem não deverão acarretar õnus para o Estado, pois, caso contrário, 
estarão sujeitos ao cumprimento do que determina a Lei de Responsabilidade 
Fiscal no tocante à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarretem aumento de despesa. 
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Conclusão 

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n• 1.25812000 na forma do Substitutivo n• 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre o registro de crianças e adolescentes em condições de serem 

adotados e de pessoas interessadas na adoção. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - O poder público manterá registro informatizado das crianças e 

adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas interessadas 
na adoção. 

Parágrafo único - Será facultado ao Juizado da lnfãncia e Adolescência o 
acesso ao registro de que trata este artigo. 

Art. 2° - O poder público, por meio dos órgãos competentes, promoverá 
campanhas e cursos objetivando derrubar preconceitos e mitos contrários á 
prática da adoção de crianças com idade acima de 6 meses e de 
adolescentes. 

Art. 3° - O poder público promoverá, previamente ao inicio do processo de 
adoção, a preservação dos vínculos da criança e do adolescente com a 
família de origem. 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados a partir 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 Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Ermano Batista - Sebastião Costa - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.479/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o requisito do registro nas federações especializadas para o 
funcionamento de academias esportivas no Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 6/4/2001, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 
188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto tem em vista condicionar o funcionamento de academias de 

esporte, ginástica, artes marciais, clubes esportivos e recreativos e similares 
ao prévio registro nas respectivas federações especializadas. Tal registro 
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somente será concedido às academias que oferecerem condições 
adequadas de segurança, saúde e higiene, além de orientação técnica para 
as práticas esportivas oferecidas. 

Dispõe a proposição que o indeferimento do registro deverá ser sempre 
fundamentado. 

O projeto prevê, ainda, penalidades para a hipótese de inobservância de 
seus preceitos. 

Sob o prisma jurídico-constitucional, importa dizer que o projeto apresenta 
vícios que inviabilizam o disciplinamento jurídico da matéria nos termos 
propostos. Confira-se, a propósito, o disposto no art. 5, inciso XIII, combinado 
com o disposto no art. 22, inciso XVI, da Constituição da República. O 
primeiro dos dispositivos invocados estabelece que "é livre o exercício de 
qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer". O segundo, por seu tumo, atribui privativamente à 
União competência para legislar sobre "organização do sistema nacional de 
emprego e condições para o exercício de profissões". 

Por força desses preceitos constitucionais, resulta claro que ao Estado 
falece a competência constitucional para o disciplinamento jurídico da matéria 
objeto do projeto em exame. Com efeito, quaisquer limitação legal a ser 
imposta à atuação profissional há de ter como instrumento normativo a lei 
nacional. 

Ademais, cumpre invocar o disposto no art. 22, inciso, I, da Lei Maior, 
segundo o qual compete privativamente à União legislar sobre "direito civil, 
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho". Com efeito, as academias de esporte, ginástica, artes 
marciais e congêneres oferecem serviços que são comercializados no nível 
das relações privadas, de modo que quaisquer requisitos legais ao 
funcionamento desses estabelecimentos devem constar em lei nacional, nos 
termos do mencionado preceito constitucional. 

Em consonância com tais considerações, é oportuno dizer que tramitam no 
Congresso Nacional várias proposições com objetivos análogos ao projeto 
em exame. Cite-se o Projeto de Lei n• 1.182/99, de Alcione Athayde, que 
dispõe sobre o ensino, o aprendizado e a prática de artes marciais e lutas em 
academias e estabelecimentos congêneres, ou o Projeto de Lei n• 4.132/93, 
do Deputado Luiz Carlos Hauly, que dispõe sobre a responsabilidade técnica 
por cursos livres de luta, natação e ginástica, ou o Projeto de Lei n• 3.291, do 
Deputado De Velasco, que dispõe sobre o registro dê professores e alunos 
de academias de artes marciais nos órgãos de segurança pública, 
estabelecendo critérios para o registro de professores e alunos de academias 
de artes marciais maiores de 16 anos nos órgãos de segurança pública. 

Além das considerações aduzidas, é necessário assinalar outra 
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impropriedade do projeto, qual seja a de delegar a entidades privadas o 
poder de fiscalizar o funcionamento de academias de ginásticas, clubes e 
congêneres. Tal encargo, por se caracterizar como autêntico poder de 
policia, não nos parece suscetível de ser cometido a entidades de natureza 
privada, conforme pretende o projeto. 

De outra parte, a imposição legal de uma atribuição às federações, 
sobretudo uma atribuição típica de poder de policia, configura ingerência 
indevida do Estado em seara de atuação de entidade privada. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n• 147912001. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Cruz 

- Sebastião Costa - Márcio Kangussu - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N"1.50112001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe instituí, 
no âmbito do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

Publicada em 21/412001, foi a matéria distribuída a esta Comissão, para 
receber parecer quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, 
nos termos do art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n• 1.50112001 institui uma modalidade de licitação 

denominada pregão. Conceitua pregão como "a modalidade de licitação para 
aquisição de bens e serviços comuns, promovida exclusivamente no âmbito 
do Estado, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a 
disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas de preços escritas e 
lances verbais em sessão pública". A proposição, ainda, estabelece o 
procedimento que deverá ser adotado para a realização do pregão e os 
requisitos para os licitantes poderem participar do certame. 

O pregão foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Medida 
Provisória n• 2.026, de maio de 2000. 10 caracterizado como uma inversão do 
procedimento licitatório, sendo primeiramente abertas as propostas e, após 
serem julgadas e classificadas, somente o licitante vencedor deveria ser 
chamado para comprovar a habilitação. Tal inversão tomaria o procedimento 
mais simples, rápido e eficiente. Com efeito, como bem observa Alice 
Gonzalez Borges ("O pregão criado pela Medida Provisória 2.02612000" -
breves reflexões e aspectos polêmicos. Jus Navigandi - www.jus.com.br), a 



1476 
"fase da habilitação, na prática das licitações, se vem constituindo no 
maior 'gargalo' para o andamento dos certames, em prejuízo do princípio 
constitucional da eficiência, que exige como supremo objetivo da licitação a 
escolha da melhor proposta para a administração. É esta a fase predileta 
para o direcionamento das licitações por certos maus administradores. 
cumulando-as de exigências burocráticas absurdas e desnecessariamente 
detalhadas". 

O pregão se realizaria em duas fases: uma fase intema, denominada 
preparatória, que precede a abertura do procedimento ao público, e uma fase 
externa, que se inicia com a publicação do aviso do edital de convocação. A 
novidade do procedimento se dá na fase da habilitação, a qual, segundo 
Maria Sylvia Zanella di Pietro ("Direito Administrativo". 13• ed. Atlas: São 
Paulo, 2001 ), praticamente se desdobra em duas: "a primeira, que 
chamaremos de habilitação preliminar, mediante mera declaração do licitante 
de que atende aos requisitos do edital pertinentes á documentação; e a 
segunda, após classificação e julgamento. Vale dizer que, quando 
comparado a outras modalidades de licitação, o pregão contém uma inversão 
nas fases de classificação e inabilitação". 

Em suma, podemos resumir o procedimento externo da seguinte forma: 
primeiro, publica-se o edital, depois há a declaração pelos licitantes de que 
preenchem os requisitos exigidos pela lei e pelo edital. Em sessão pública, as 
propostas são classificadas e julgadas, podendo o autor da oferta de valor 
mais baixo e os autores das ofertas com preços até 1 O% superiores àquela 
fazer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. Verificada a habilitação do licitante vencedor, é realizada a 
adjudicação e a homologação da licitação. 

Não restam dúvidas sobre o mérito da nova modalidade de licitação, objeto, 
aliás, de sugestão pela CPI das Licitações. No entanto, a possibilidade de 
adoção do pregão pelos Estados e pelos municípios não é pacifica. De fato, a 
Medida Provisória n• 2.026, de maio de 2000, agora, na sua última reedição, 
Medida Provisória n• 2.108-13, de abril de 2001, determina que o pregão será 
adotado exclusivamente pela União, e a Lei n• 8.666, de 1993, norma geral 
de licitação para todos os entes federados, veda a possibilidade de criação 
de outras modalidades de licitação que não sejam aquelas nela previstas. 
quais sejam a concorrência, a tomada de preços, a carta..çonvite, o leilão e o 
concurso. Assim, Estados e municípios, para instituição de igual modalidade, 
esbarrariam na referida vedação. Entretanto, a maior parte da doutrina 
defende a tese de que restringir o pregão apenas à esfera da União é 
inconstitucional, de sorte que os Estados poderiam legislar sobre a matéria. 
Vejamos: a Constituição da República estabelece, no seu art. 22. XXVII, a 
competência privativa da União para legislar sobre normas gerais sobre 
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licitações e contratos administrativos. Pedro Barreto Vasconcelos 
("Pregão: nova modalidade de licitação". "Revista de Direito Administrativo". 
Rio de Janeiro, ouUdez. 2000) observa que não se pode admitir que a União 
use dessa sua competência privativa para aplicação restritiva à própria órbita 
federal. Vale dizer, mesmo a União, quando queira produzir uma norma 
estritamente federal, tem de respeitar aquelas normas gerais. Caso contrário, 
estará produzindo normas gerais, que devem ser aplicadas por todos os 
entes federativos. Ademais, como afirma Maria Sylvia Zanella di Pietro (ob. 
cit.), "ninguém pode negar que a definição das modalidades de licitação se 
insere entre as normas gerais sobre licitação e contrato. Ora, a competência 
da União para estabelecer normas gerais justifica-se precisamente quando se 
trata de matérias de interesse nacional, que exigem solução uniforme para 
todos entes da federação. Se assim não for, não se trata de norma geral e 
cada ente pode legislar livremente sobre a matéria. Em se tratando de norma 
geral, é evidente que ela tem que ter aplicação para todos os entes 
federativos ... ". 

Sendo assim, concluindo que o disposto na Medida Provisória n• 2.026, de 
2000, ê norma geral, entendemos que pode o Estado legislar sobre a 
matéria. 

Nesse sentido, cumpre salientar que, tratando-se de norma geral, de 
observância obrigatória, que se encontra ainda no âmbito de medida 
provisória, ê mais prudente o Estado adotar o certame de acordo com aquela 
legislação federal. Expliquemo-nos. O projeto em estudo minudencia o 
procedimento licitatório de maneira similar à medida provisória referida. 
Ocorre que medidas provisórias são reeditadas inúmeras vezes, havendo, 
em muitas delas, alguma alteração que, saliente-se, também pode ocorrer na 
conversão da medida provisória em lei. Assim, para que a legislação estadual 
não fique defasada em relação à norma federal, e atendendo ao 
procedimento desta Casa, o qual visa à consolidação das leis, apresentamos 
o Substitutivo n• 1, que altera a Lei n• 9.444, de 1987, determinando que o 
Estado adotará o pregão nos termos da legislação federal. Vale salientar que 
o substitutivo em nada altera a idéia original, uma vez que esta se encontra 
em consonância com a medida provisória. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.501/2001 na forma do Substitutivo n• 1, 
que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei n• 9.444, de 25 de novembro de 1987, que dispõe sobre as 

licitações e os contratos das administrações centralizada e autárquica do 
Estado. · 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreía: 
Art. 1°. O art. 21 da Lei 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes inciso VI e § 6°: 
"Art. 21 - ................................................................................ . 
VI- pregão. 

§ 6° - Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços 
comuns em que a seleção do fornecedor é feita por meio do julgamento de 
propostas e lances em sessão pública, conforme legislação federal.". 

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio Souza 

Cruz - Ermano Batista - Márcio Kangussu - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.511/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe visa a 
alterar os arts. 2° e 23 da Lei n° 10.366, de 1990, que dispõe sobre o Instituto 
de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais- IPSM. 

Publicado em 27/4/2001, o projeto foi distribuído ás Comissões de 
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária para receber parecer. 

Preliminarmente, cabe a esta Comissão o exame da proposição quanto á 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, ele o 
art. 102, 111, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a alterar os arts. 2° e 23 da Lei n° 10.366, de 

1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do 
Estado de Minas Gerais -IPSM. 

As alterações incidem sobre os dispositivos que dizem respeito á definição 
do estipêndio de contribuição, do estipêndio de benefício e á pensão por 
morte, que é um dos beneficios pagos pelo Instituto aos dependentes de 
segurado falecido. 

O estipêndio de contribuição, segundo a atual redação do inciso 11 do art. 2° 
da Lei no 10.366, de 1990, é a remuneração, dela excluídas as indenizações, 
ou o provento e a gratificação natalina percebidos pelo segurado. Com a 
redação proposta pelo projeto, o estipêndio de contribuição passará a ser 
considerado a soma paga ou devida a t•!·:•·• de remuneração ou de 
retribuição, referente a vencimentos, gra!;,:::..-:ç;;es, inclusive de função, 
adicionais por tempo de serviço, abonos provisórios, proventos de 
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aposentadoria, vantagens pessoais por direito adquirido e indenizações. 

Já o estipêndio de beneficio é definido pelo inciso 111 do art. 2• da lei n• 
10.366, de 1990, com a redação dada pelo art. 1• da lei n• 12.565, de 1997, 
como o estipêndio de contribuição menos a parcela correspondente à 
contribuição do segurado, acrescido de 2% do valor do estipêndio de 
contribuição. O projeto propõe que o estipêndio de beneficio passe a ser 
considerado como o último estipêndio de contribuição do segurado. A 
proposição estabelece, ainda, que do estipêndio de contribuição ficam 
excluídos o abono-família e os pagamentos eventuais de natureza 
indenizatória e incluídas, no seu cálculo, as deduções eventuais e as 
parcelas descontadas por ausência ao serviço ou aplicação de penalidade. 

No que tange à pensão por morte do segurado, o art. 23 da lei n• 10.366, 
de 1990, estatui que o seu valor corresponderá a 75% do estipêndio de 
beneficio, acrescido de tantas parcelas de 5% deste estipêndio quantos 
forem os dependentes, até o máximo de cinco. A proposição pretende 
modificar essa norma, estabelecendo que o valor global dessa pensão seja 
igual ao estipêndio de beneficio do segurado. 

Verifica-se, portanto, que o objetivo precípuo da proposição é assegurar 
que a pensão por morte do segurado seja correspondente ao valor integral do 
estipêndio de beneficio, independentemente do número de dependentes. 

Urge salientar que a alteração proposta no projeto é decorrente não de 
mera liberalidade do Poder Executivo na fixação do valor da pensão por 
morte de segurados do IPSM, mas de obediência a expresso comando 
constitucional. A Carta Magna, no § 7• do art. 40, assegura aos beneficiários 
dos servidores públicos falecidos pagamento de pensão, que será igual ao 
valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria 
direito o servidor em atividade na data de seu falecimento. O § 3° do mesmo 
artigo, por sua vez, estatui que os proventos de aposentadoria 
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em 
que se der a aposentadoria. Esse direito foi estendido expressamente aos 
militares estaduais, por força do disposto no art. 42, § 2", do mesmo diploma 
constitucional. 

Por seu tumo, o § 5" do art. 36 da Carta Estadual, que se aplica aos 
militares por força do disposto no § 11 do art. 39 da mesma Constituição, 
estatui, "in verbis": 

"Art. 36- ..... . 
§ 1"- .... 
§ 5" - O beneficio da pensão por morte corresponderá à totalidade dos 

vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o disposto no 
parágrafo anterior.". 

E: oportuno mencionar que, mesmo em face da flagrante contrariedade do 

~------------------------------------J 
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texto legal em relação ao texto constttucional, existem decisões judiciais 
isoladas entendendo não ser devida pensão integral aos beneficiários do 
segurado falecido, sob o argumento de que a regra contida no art. 40, § 5°, 
da Constituição Federal não seria auto-aplicável, uma vez que, de acordo 
com o disposto no § 5• do art. 195 do mesmo diploma, nenhum benefício ou 
serviço da previdência social poderia ser criado, majorado ou estendido sem 
a correspondente fonte de custeio total (Apelação Cível n• 47.358/7, de Belo 
Horizonte - 3• Câmara Clvel do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais). 

Esse entendimento, contudo, não encontra ressonância no atual 
posicionamento jurisprudencial sobre a matéria, solidificado por meio de 
reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, que entende que a norma 
inserta na Constituição Federal sobre o cálculo de pensão, levando-se em 
consideração a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor público 
falecido, tem aplicação imediata, não dependendo, assim, de 
regulamentação: 

"Pensão. Limite. A n·orma inserta na Constituição Federal sobre o cálculo 
de pensão, levando-se em consideração a totalidade dos vencimentos ou 
proventos do servidor público falecido, tem aplicação imediata, não 
dependendo, assim, de regulamentação. A expressão contida no § 5° do art 
40 do Diploma Maior - 'até o limite estabelecido em lei' - refere-se aos tetos 
também impostos aos proventos e vencimentos dos servidores. Longe está 
de revelar porta aberta a que o legislador ordinário limite o valor da pensão a 
ser percebida" (STF - acórdão unânime da Segunda Turma, publicado em 
21/9/95, RE n• 167.302/8-SP, Relator Ministro Marco Aurélio). 

A iniciativa da proposição pelo Govemador do Estado tem respaldo 
constitucional. 

Por derradeiro, a proposição não encontra óbices de natureza jurídica, 
constitucional ou legal á sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n• 1.511/2001. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Márcio 

Kangussu - Sebastião Costa - Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.521/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Bancada do Partido dos Trabalhadores - PT -, a proposição 
em epígrafe tem por objetivo incluir as rádios e tevês comunttárias como 
beneficiárias de programas de incentivo à cultura no Estado e dar outras 
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providências. 

Publicado em 4/5/2001, o projeto foi preliminarmente distribuído a esta 
Comissão para ser submetido a exame de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, ele o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame, em seu art. 1°, acrescenta dois dispositivos (inciso 

XIII e parágrafo único) ao art. a• da Lei n• 12.733, de 1997, que dispõe sobre 
a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização de 
projetos culturais no Estado. 

O referido diploma legal concede incentivos fiscais, por meio de dedução 
do valor do ICMS, ao contribuinte desse tributo que apoiar financeiramente 
projeto cultural desenvolvido nas áreas que especifica. 

Pretende o projeto, com essa medida, incluir rádios e tevês comunitárias 
entre os empreendimentos culturais que poderão ser beneficiados com o 
apoio financeiro dos referidos contribuintes de ICMS. Para que tenham direito 
a esse benefício, deverão instituir conselhos municipais de comunicação, 
observada a representação paritária entre a sociedade civil e os Poderes do 
município em sua composição. 

Em seu art. 2°, o projeto estabelece que o funcionamento de rádios e tevês 
comunitárias observará a legislação pertinente, cabendo aos municípios a 
regulamentação em ãmbito local. 

A Constituição mineira arrola, em seu art. 61, as matérias de natureza 
tributária entre aquelas que devem ser objeto da apreciação desta Casa 
Legislativa. Inexiste, por outro lado, vedação constitucional no que tange à 
instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. 

No entanto, observamos que o projeto contém irregularidades que devem 
ser sanadas. 

Inicialmente, parece-nos que a proposição, ao se referir, no art. 1°, a 
serviços de radiodifusão e tevês comunitárias, pretende se referir a rádios e 
tevês comunitárias. Essa assertiva fica patente após a leitura do art. 2" do 
projeto. Verificamos, nesse aspecto, a necessidade de alterar a redação do 
projeto, adequando-a às disposições da legislação federal que regulamenta a 
matéria, especialmente a Lei Federal n• 9.612, de 1998, que institui o Serviço 
de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências. 

Segundo o art. 1 • do referido diploma, "denomina-se Serviço de 
Radiodifusão Comunitária a radiodifusão sonora, em freqOência modulada, 
operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e 
associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de 
prestação do serviço". 

Constatamos que, até a presente data, a União não editou lei instituindo 
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serviços de radiodifusão comunitária de sons e imagens, ou seja, não 
existem tevês comunitárias abertas. Por outro lado, a Lei Federal n• 8.977, de 
1995, admite a criação de tevês comunitárias a cabo, serviço de 
telecomunicações que consiste na distribuição de sinais a assinantes, 
mediante transporte por meios físicos. 

Verificamos, outrossim, que a proposição, ao pretender a criação de 
Conselho Municipal de Comunicação composto de forma paritária, por 
representantes da sociedade civil e do Poder Público, fere o art. 8° da Lei 
Federal n• 9.612, de 1998, que estatui que a entidade autorizada a explorar o 
serviço de radiodifusão comunitária deverá instituir conselho comunitário, e 
não conselho municipal de comunicação. Tal conselho será composto por, no 
mínimo, cinco pessoas representantes de entidades da comunidade local, 
tais como associações de classe, beneméritas, religiosas ou de moradores, 
desde que legalmente instituidas. Assim, é patente que o conselho deverá 
ser composto, exclusivamente, por representantes da sociedade civil. 

Por derradeiro, o projeto incorre em vicio de inconstitucionalidade ao 
inserir, em seu art. 2°, norma estabelecendo que caberá aos municípios a 
regulamentação do funcionamento de rádios e tevês comunitárias em âmbito 
local. Como é notório, compete privativamente á União legislar sobre 
telecomunicações e radiodifusão, de forma que, mesmo que se trate de 
regulamentação da matéria no âmbito dos municípios, a competência 
legislativa está adstrita â órbita federal. 

Dessa forma, propomos o saneamento das irregularidades apontadas por 
meio do Substitutivo n• 1, apresentado ao final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.521/2001 na forma do Substitutivo n• 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Altera o art. 8° da Lei n• 12.733, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe 

sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a 
realização de projetos culturais no Estado. 

Art. 1• - O art. 8° da Lei n• 12.733, de 30 de dezembro de 1997, fica 
acrescentado dos seguintes §§ 1 • e 2•: 

"Art. 8°- .................................................... . 
§ 1•- Poderão receber apoio financeiro dos contribuintes a que se referem 

os arts. 3° e 5° desta lei, para desenvolvimento de projetos culturais: 
I e· ,liri<>rfes que utilizem canais comunitários em serviço de TV a cabo, de 

que t~< ., Lei Federal n• 8.977, de 6 de janeiro de 1995. 
11 - entidades executoras de serviço de radiodifusão comunitária, de que 

trata a Lei Federal n• 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. 
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§ 2° - O recebimento do apoio financeiro de que trata esta lei, pelas 

entidades mencionadas no inciso 11 do § 1 •, fica condicionado à criação dos 
Conselhos Comunitários de que trata o art. 8° da Lei Federal n• 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998.". 

Art. 2• - O Poder Executivo regulamentará está lei no prazo de noventa dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 29 de maio 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Ermano Batista. 





z 
õ 

• . • • ~ 
;;; 
.g 
~ 
< • ;; 

" : • : • -. 

1486 
Índice Onomástico 

Adelmo Carneiro Leão- 217,413, 606,758, 1014, 1024, 1040, 1297, 1372, 1382 

Agostinho Patrús - 1417 

Agostinho Silveira- 4, 457,600, 800, 1416 

Aílton Vilela - 800 

Alberto Bejani- 207,269, 571, 612, 614, 808, 1019, 1087, 1113, 1114, 1251, 1388, 

1408, 1410, 1417 

Alberto Pinto Coelho - 117 

Alencar da Silveira Júnior- 225, 278, 578, 580, 584, 603,962, 971, 1004, 1010, 1019, 

1030, 1251, 1371 

Álvaro Antônio - 800 

Ambrósio Pinto- 1161, 1227, 1230, 1389, 1391 



1487 
~car~arôns- 16,29,216,284,285,411,467,548,555,573,608,800,1008, 

1015, 1104, 1246, 1368, 1369, 1371, 1372, 1384 

Anderson Adauto- 20, 601, 1016 

Antônio Andrade- 28, 1022, 1411, 1437, 1442 

AntônioCar1osAndrada-87,91, 763,1034,1073,1116,1350,1354,1417 

Antônio Genaro -736, 1188, 1412 

Antônio Júlio- 458 

Arlen Santiago- 222, 741,800,968, 1251 

Bené Guedes- 464, 1230, 1391, 1412 

Bilac Pinto - 270, 528 

Cabo Morais- 33,212,800, 1019, 1161, 1413 

Carlos Pimenta- 21, 23, 60, 62, 63, 269,470,494, 612, 667, 747, 800, 893, 957, 964, 

1101, 1107, 1238, 1413, 1418 



1488 
Cristiano Canêdo- 741, 1391, 1412 

Chico Rafael- 211, 270, 399, 756, 800, 950, 1007 

Dalmo Ribeiro da Silva- 9, 67, 86,224, 533,962, 1096, 1099, 1161, 1162, 1230, 1412 

Dimas Rodrigues- 53,224,270,483, 1231, 1240, 1415 

Dinis Pinheiro- 53, 55, 56, 582,734, 800, 1160, 1161, 1361, 1387, 1388, 1437 

Djalma Diniz- 1096, 1250, 1388 

Doutor Viana- 91, 93, 94,221,270,473,547,742 

Durval Ângelo- 22, 30, 35, 53, 199, 270,408,472, 475,485,486,488,492,497, 502, 

538, 539, 800, 952, 1000, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1188, 1191, 1228, 1440 

Edson Rezende- 402, 476, 618, 961, 1022, 1057, 1167, 1416 

Eduardo Brandão- 126 
o 

~ o 
ji Eduardo Hermeto- 53, 584 
~ 

.g 

l 
c 
!! 



1489 
Elaine Matozinhos- 34,209,393, 396,403,481,486,488, 670, 753,800, 1018, 

1064, 1242, 1406, 1413 

Elbe Brandão- 53, 110, 112, 113,471,486, 587,748, 800, 807, 1116 

Ermano Batista- 210, 601,668,953,954, 1370, 1418 

Fábio A velar- 56, 59, 60, 85, 127,212, 271, 744, 752, 857, 970 

Geraldo Rezende- 220, 750, 753, 800, 958, 1080, 1415 

Gil Pereira- 404,483,603, 800, 801, 1417 

Hely Tarqüínio- 22,414,418,420,459,480,483,488, 501, 966, 1084, 1415, 1421 

Irani Barbosa- 967, 1425 

Ivair Nogueira - 1388 

Ivo José- 48, 1031, 1035, 1036, 1040 

João Batista de Oliveira- 529, 944, 957, 1362 



o . c 

! ;; 
o .. 
o 

1490 
João Leite- 8, 10, 12, 14, 25, 39, 94, 103,206,213,282,466,477,482, 541, 549, 

554,603,810,971,1026,1038,1075,1095,1096,1097,1189,1191,1192,1228,1344, 

1365, 1367, 1392, 1396, 1402, 1434, 1435, 1436, 1437, 1441, 1442 

João Paulo- 215, 278, 280, 282, 498, 536, 545, 552, 556, 610, 616, 745, 800, 1103, 

1235,1245,1409 

João Pinto Ribeiro- 221, 611, 617, 668, 673, 735, 742, 800, 1189, 1390, 1416 

José Braga- 530, 800, 1342 

José Milton- 800, 816 

Kemil Kumaira- 271, 281, 285, 550, 553, 569, 572, 742, 1106, 1240, 1388, 1389 

Luiz Fernando Faria- 1036, 1173, 1185, 1188, 1189, 1229 

LuizMenezes-532, 537,737,800,1245,1385 

Luiz Tadeu Leite- 479, 530, 532,614, 1110, 1180, 1184, 1185, 1232, 1243, 1246, 1248, 

~ 1414 .. • 
~ 
~ 
= -. 
~------------------------------_J 



1491 
Marcelo Gonçalves- 23, 95, 97,211,483, 1166, 1434 

Márcio Cunha- 73, 75, 76, 101, 102, 125, 395, 530, 543, 602, 603, 668, 963, 1029, 

1173,1230,1400,1401,1402 

Márcio Kangussu- 20,459, 746, 1018, 1175, 1412 

Marco Régis- 18,493, 501, 534, 746, 800, 935 

Maria José Haueisen- 20,271,401, 605, 800 

Maria Olívia- 271,272 

Mauri Torres- 47,757 

Mauro Lobo- 410, 965, 1033, !110, 1358, 1424 

Miguel Martini- 20, 24, 40, 69, 72, 98, 100, 106,283,284,285,464, 4 l?, 481,482,487, 

490,500,742,969,1012,1013,1020,1021,1027,1037,1076,1078,1081,1097,1178, 

1190,1396,1402,1411,1414,1421 

Olinto Godinho - 800 
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Paulo Pettersen - 800, 1 O 14 

Paulo Piau- 5, 26, 77,223,230,479,565,603, 675,738, 800,957,960,998, 1018, 1038, 

1082, 1348 

Pastor George- 271, 800, 1233 

Pinduca Ferreira- 53,743, 1097, 1230 

Rêmolo Aloise- 48, 279, 588, 800, 1425 

Rogério Correia- 37, 461,491, 758, 800, 954, 1004, 1005, 1012, 1028, 1035, 1040, 

1108,1169,1353,1389,1419 

Sávio Souza Cruz- 28, 104, llll, 1360 

Sebastião Costa- 6, 213,476,480,493,501,535,558,581, 585,588, 589,996,999, 

1001,1345,1346,1347,1349,1364,1439 

Sebastião Navarro Vieira- 488, 740, 1027 
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Sargento Rodrigues- 31, 63, 67,208,277, 397,473,487, 619,755,760,943,948, 

953,1018,1100,1177,1235,1241,1245,1404,1407,1410,1414 

Wanderley Á vila- 86, 460 

Mesa da Assembléia- 422,448,449,451,981, 989,990,992, 1213, 1215, 1216, 1217, 

1218, 1220, 1221, 1222, 1223 

Palavras do Sr. Presidente- 12, 108, ll5, 171, 198, 813, 870, 942, 1043, 1115, 1253, 

1357, 1427 

Bancada do PT - 51, 52, I 040 

Bancada do PSB - I 041 

Colégio de Líderes- 1251 

Comissão de Administração Pública- 516, 517, 520, 530, 531, 685, 790, 1129, ll93, 

1312,1314,1448,1467 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial- 251, 507, 515, 602, 604 
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Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização- 505, 769, 1198, 1447 

Comissão de Constituição e Justiça- 235, 246,421, 423,424, 425, 426,427,428,430, 

431,432,434,435,436,438,441,442,444,446,506,678,680,686,690,693,767,775, 

777,787,1117,1128,1131,1132,1134,1135,1136,1137,1141,1144,1146,1148,1150, 

1153, 1155, 1445, 1453, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1470, 1473, 

1475, 1480 

Comissão de Defesa do Consumidor- 519,524,771, 1161, 1194, 1316, 1318, 1319, 

1320, 1451 

Comissão de Direitos Humanos- 86, 87, 509, 510, 522, 531, 532, 603, 604, 689, 742, 

808,809,1044,1047,1097,1098,1130,1199,1206,1250,1389,1458 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia- 86,255,258,259,511,561, 

742,758,772,779,782,785,789,974,976,1098,1200,1209,1230 



1495 
Comissão Especial- 78, 230, 237, 239, 254, 503, 508, 682, 764, 765, 768, 973, 

1120, 1121, 1161, 1207, 1251, 1317, 1443 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária- 234, 240, 244, 259,271, 780, 

781,794,975,977,979,1046,1098,1126,1204,1312,1449,1466,1468,1469 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais- 238, 742, 770, 1129, 1195 

Comissão Parlamentar de Inquérito- 232, 238, 510, 765, 766, 802 

Comissão de Redação- 559,696, 697,698,699,700, 701,702,703,704,705,706,707, 

708,709,710,711,712,713,714,795,796,797,993,1050,1051,1156,1212,1213, 

1318,1323,1324, 1325 

Comissão de Saúde- 231, 513, 562, 808, 1124, 1197, 1205, 1208, 1211, 1323 

Comissão do Trabalbo, da Previdência e da Ação Social-78, 239,256,257,504,530, 

679,684,972, 1119,1133, 1313, 1322,1454,1455, 1456 
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas- 773, 1122, 1123, 

1161, 1196, 1202 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio- 233, 252, 512, 774, 1196, 1444, 1445, 

1450 


