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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1° DE JUNHO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 249" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/5/2001 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Oficios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.564 e 1.565/2001 - Requerimentos n°s 
2.289 a 2.291/2001 - Requerimentos da Comissão de Turismo e dos 
Deputados lrani Barbosa, Pinduca Ferreira (2), Mauro Lobo e Elbe Brandão -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Fiscalização Financeira e 
dos Deputados lvair Nogueira (2), Dimas Rodrigues, Gil Pereira e Antõnio 
Andrade - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Piau, Doutor 
Viana, João Paulo, Carlos Pimenta e Dimas Rodrigues - 2" Parte (Ordem do 
Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Decisão da 
Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados 
Pinduca Ferreira (2), Mauro Lobo e Elbe Brandão; deferimento -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antõnio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo Josê - Olinto Godinho - Mauri 

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antõnio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão -Agostinho Silveira - Ailton Vilela -Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antõnio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Benê Guedes - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão- Elbe Brandão - Ennano Batista - Fábio A velar- Geraldo Rezende -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - Josê Braga - Josê Henrique - Josê Milton - Kemil Kumaira - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Rêgis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz -Sebastião Costa. 

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, a Sra. 2"-Secretária, para proceder á 
leitura da ata da reunião anterior. 

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 

2 

- A Deputada Maria Olivia, 2"-Secretária "ad hoc", procede á leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Carlos Pimenta, 1"-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Mauro Lopes, Deputado Federal, informando seu não-
comparecimento a reunião da Comissão de Transporte e agradecendo pelo 
convite. (- À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública, em 
atenção ao Requerimento n• 2.079/2001, da Comissão de Direitos Humanos, 
informando, a respeito da transferência de presidiário pleiteada, que não há 
vagas nos estabelecimentos prisionais sob responsabilidade dessa Pasta e 
qJe a competência para autorizar tal medida pertence ao Juiz da execução 
da pena. 

Dos Srs. Belchior dos Reis Faria e José Tibúrcio do Prado Neto, 
respectivamente, Presidentes das Cãmaras Municipais de Vargem Bonita e 
de Paraguaçu; do Presidente da Cãmara Municipal de São Roque de Minas; 
Caio Manoel de Oliveira, Prefeito Municipal de São Roque de Minas; José 
Lomeu Costa e Baltazar Francisco Ferreira, Presidentes dos Sindicatos 
Rurais de Santos Dumont e São Roque de Minas, respectivamente; José 
Donizete de Faria e João Carlos Leite, respectivamente, Presidentes das 
Cooperativas Agropecuária de São Roque de Minas Ltda. e de Crédito Rural 
de São Roque de Minas Ltda., manifestando apoio aos profissionais do IMA 
pelo trabalho realizado nesses municípios. (- À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

Do Sr. Maurício Guedes de Mello, Diretor-Geral do DER-MG (2), prestando 
informações relativas a pedidos contidos nos Requerimentos n•s 2.007/2001, 
do Deputado Arlen Santiago; e 2. 04412000, do Deputado Sávio Souza Cruz. 

Do Sr. Fausto Ferrer Fróes, Superintendente-Geral da FHEMIG, solicitando 
seja designado um representante desta Casa para fazer parte do Conselho 
Curador da FHEMIG. 

Da Sra. Maria da Malta de Castro, Presidente da Associação Municipal de 
Assistência Social - AMAS - agradecendo o convite para a reunião especial 
em homenagem á Escola de Engenharia da UFMG. 

2" Fase (Grande Expediente) 



z 
õ 

o 

• = 
~ 
'" .g 
o 
o 

-< 
c ;; 

3 
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° 1.56412001 

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Comunitária 
Profissionalizante Feminina Rosa de Saram, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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

Comunitária Profissionalizante Feminina Rosa de Saram, 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, de de 2001. 
Eduardo Hermeto 
Justificação: A Associação Assistencial Comunitária Profissionalizante 

Feminina Rosa de Saram, fundada em 2114191, é uma instituição beneficente, 
religiosa e educacional, que dá assistência prioritariamente à comunidade 
evangélica. 

Prestar serviços jurídicos, de saúde e apoio espiritual a crianças, 
adolescentes e idosos, proporcionando-lhes um ambiente saudável, 
conforme suas possibilidades, é um dos seus principais objetivos. 

Conforme consta em seu estatuto, oferece cursos profissionalizantes, 
possibilitando dessa maneira que seus associados possam inserir-se no 
mercado de trabalho. 

Além do mais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres 
colegas ao título declaratório proposto. 

- Publicado, vai o projeto ás 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° 1.56512001 
Institui a reserva de vagas, nas universidades e faculdades públicas 

estaduais, de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) por curso e por turno, 
para alunos oriundos de escolas públicas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- As universidades e faculdades públicas estaduais ficam obrigadas 

a reservar, em seus processos seletivos, no mínimo, 50% (cinqüenta por 
cento) das vagas por curso e por turno, para os alunos que comprovem ter 
cursado integralmente os ensinos médio e fundamental em escolas públicas. 
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Parágrafo único - Fica extinto qualquer pagamento de taxa de inscrição, 

seja para o vestibular, seja para matricula na faculdade, para os alunos que 
serão beneficiados por esta lei. 

Art. 2' - As demais vagas existentes serão disputadas por alunos que 
tenham cursado o segundo grau em escolas públicas ou privadas. 

Art. 3' - A comprovação a que se refere o art. 1' será efetivada no ato da 
matricula, mediante a apresentação de histórico expedido pela instituição de 
ensino e reconhecido pelo órgão oficial competente. 

Art. 4'- Fica assegurado ao egresso de escola pública o direito a matricula 
nas entidades estaduais de ensino superior, obedecidos o limite de que trata 
o art. 1 o e a ordem de classificação no processo seletivo. 

Art. 5' - Fica o poder público responsável em garantir a permanência dos 
alunos beneficiados por esta lei nos estabelecimentos de ensino superior, por 
meio de bolsas de estudos ou alternativas similares. 

Art. 6' - As provas do processo seletivo serão idênticas e aplicadas no 
mesmo dia, horário e local. 

Art. 7'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8' - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2001. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: Este projeto de lei deve ser entendido como um instrumento 

de luta pela melhoria e valorização da escola pública de Minas Gerais. 
Questiona o "status quo", fere interesses restritos e afirma a legitimidade de 
reivindicações históricas na tradição republicana de liberdade, igualdade e 
fraternidade, não só como ideais, mas também na concretude das ações. 
Entendemos que nossa proposição é socialmente relevante, seus efeitos 
terão impacto positivo para nosso Estado e, por extensão, para o Brasil, pois 
a educação é um dos principais insumos para o desenvolvimento social e 
econõmico. 

Nossa convicção é a de que a reserva de vagas contribuirá para a 
recuperação da qualidade da escola pública, a única que pode oferecer 
conhecimento, preparação técnica e científica para todas as camadas 
sociais. A reserva de vagas, na forma apresentada pelo projeto, é uma 
medida que pode ser incluída no rol de ações afirmativas ou das chamadas 
discriminações positivas. A igualdade dos sujeitos na ordenação jurídica, 
garantida pela Constituição Federal de 1988, não significa que estes devam 
ser tratados de maneira idêntica nas normas e, em particular, nas leis 
expedidas com base na Constituição. Como dizia Aristóteles: "A igualdade 
consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais". 

O art. 23, inciso V, da Constituição Federal declara ser competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios 
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proporcionar os meios de acesso á cultura, á educação e á ciência. O 
projeto obedece á Constituição, proporcionando os meios adequados para 
garantir aos alunos das escolas públicas a continuidade de sua 
escolarização. 

Pretendemos que o poder público não assista passivamente ao constante 
crescimento do fosso que separa os mais ricos dos mais pobres em um Pais 
campeão em concentração de rendas. Que reconheça, na ampliação do 
acesso á educação, uma forma de ampliar a cidadania, de garantir o 
desenvolvimento nacional e de reduzir as desigualdades sociais. 

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

REQUERIMENTOS 
N' 2.289/2001, do Deputado Cristiano Canêdo, solicitando seja formulado 

apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas a que se construa estrada entre os Distritos de ltamuri e 
Belizàrio, no Município de Muriaé. {-À Comissão de Transporte.) 

N' 2.290/2001, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente do IEPHA com vistas a que se viabilize o tombamento do 
Parque das Águas de São Lourenço. 

N' 2.291/2001, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado apelo 
ao Secretario do Meio Ambiente com vistas a que determine a imediata 
fiscalização e a vistoria das dependências do Parque das Águas de São 
Lourenço, a fim de se verificar a procedência ou não das denúncias de 
exploração indevida de suas águas. 

Da Comissão de Turismo, solicitando seja incluída no "Manifesto pelas 
Águas" a discussão sobre as águas minerais de São Lourenço. 

Do Deputado lrani Barbosa, solicitando seja indicado o Sr. Germàn López, 
Deputado da Província de Buenos Aires, na Argentina, para receber a 
Medalha do Mérito Legislativo de 2001. {- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Pinduca Ferreira {2), Mauro Lobo e Elbe Brandão. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Fiscalização Financeira e dos Deputados lvair Nogueira {2), Dimas 
Rodrigues, Gil Pereira e Antônio Andrade. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 

presentes neste recinto, nossos ouvintes da TV Assembléia, gostaria, 
inicialmente, de registrar a presença dos nossos companheiros produtores de 



café do Estado de Minas Gerais, que, por meio de suas lideranças, 
encontram-se dando uma entrevista coletiva na nossa Sala de Imprensa. 
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Na Comissão de Política Agropecuária, discutiremos a situação que 
atravessam os produtores de café, sobretudo em função dos baixos preços 
que estão sendo praticados no mercado internacional e, evidentemente, no 
mercado brasileiro. O assunto tem a ver com o assunto principal que vou 
abordar desta tribuna, que é sobre a Fundação de Amparo á Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais- FAPEMIG. 

Minas Gerais produz, hoje, pouco mais da metade do café que o Pais 
produz. E o café é uma cultura por demais social, ao contrário do que muita 
gente pensa. Mais de 70% do café do Pais é produzido pelos pequenos 
produtores de Minas Gerais. E é um item enorme da pauta de exportação 
brasileira, responsável por mais de 600 mil empregos. Somente Minas Gerais 
exporta a metade do café brasileiro, com grande entrada de divisas. Portanto, 
dá uma contribuição social e econômica relevante para o nosso Estado. 

Sr. Presidente, o café hoje, em Minas Gerais, tem essa pujança em função 
do trabalho inicial da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas 
Gerais - EPAMIG -, evidentemente com a contribuição das universidades e, 
posteriormente, da EMBRAPA, que, nos últimos tempos, começou com um 
trabalho importante de desenvolvimento da cultura do café. A EPAMIG, para 
desenvolver o seu trabalho, depende dos recursos que são repassados pelo 
Governo, para a manutenção da própria empresa e, evidentemente, pela 
FAPEMIG, para a manutenção dos projetos de pesquisa. 

O café desenvolveu-se no cerrado, seja do Triãngulo Mineiro, seja do 
Noroeste de Minas, seja do vale do Jequitinhonha, especialmente na cidade 
de Capelinha, cujo Sr. Prefeito encontra-se nesta Casa, em função dos 
trabalhos de pesquisa que foram feitos, com novas variedades, testes de 
adubação, tratos culturais e assim por diante. 

Hoje estamos vendo uma situação caótica na pesquisa do Estado: os 
recursos previstos na nossa Constituição, 1% das receitas ordinárias 
correntes, não são repassado á FAPEMIG. 

Praticamente há dois anos a FAPEMIG não financia projetos de pesquisa 
no Estado, com alguma exceção bastante peculiar. Os recursos repassados 
estão sendo gastos em bolsas e viagens dos professores, o que é 
importante, mas sem a pesquisa científica, por mais que os produtores de 
café mostrem sua presença junto ao Governo e á Assembléia, o Estado 
continuará patinando, e não haverá solução. O preço é importante, mas 
alimentar a cultura do café, assim como as demais, com esse moderno e 
importante instrumento de política agrícola, a tecnologia, é fundamental. 

Antes de entrar no assunto de meu pronunciamento, que consiste em uma 
representação contra o Governo do Estado, para que cumpra a Constituição, 
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concedo aparte ao Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite (em aparte)- Deputado Paulo Piau, V. Exa. sabe da 
admiração que tenho pelo seu trabalho nesta Casa. Desde o inicio, 
demonstra intensa preocupação com a questão agrícola e do meio ambiente. 
Nesta tarde, faz denúncia da maior gravidade e me lembra outros assuntos 
do momento. O fato de não sabermos dimensionar o que significará a falta de 
recursos para a pesquisa representa atraso para o Estado e prejuízos 
enormes para o café. Parabenizo V. Exa. pela iniciativa de ir ao Ministério 
Público, para exigir o cumprimento das normas orçamentárias de Minas, em 
um quesito tão importante. 

Deputado Paulo Piau, desde criança, quando vivia perto do Bairro João 
Pinheiro, na Gameleira, acompanhava as exposições agropecuárias. 
Entretanto, neste ano, ainda não vimos movimentação para a histórica 
exposição de Minas Gerais, realizada anualmente, em julho, naquele parque 
de exposições. Não sei o que está acontecendo, mas, sabendo de sua 
preocupação com a agropecuária, gostaria que falasse a respeito do assunto, 
pois ainda não estamos vendo chamamento para esse encontro tão 
importante para Minas Gerais e para o Brasil. 

Parabéns, Deputado. O PSDB acompanhou, com um documento de apoio, 
essa manifestação ao Ministério Público. 

O Deputado Hely Tarqüinio (em aparte) - O Deputado Paulo Piau é um 
lutador, nesta Assembléia, pela pesquisa, já que é do ramo da pecuária e da 
agricultura, podendo falar como professor e Deputado. Identificamo-nos com 
sua fala no que se refere ao cumprimento do percentual para a FAPEMIG. Os 
pesquisadores já estão abandonando a pesquisa, ou se mudando para outro 
Estado ou pais, porque o Governador, que tanto gosta de pregar a retidão e a 
coerência, está completamente distante dos seus ditames, não cumprindo o 
orçamento. 

Tenho a certeza de que o orçamento de Minas Gerais não está sendo 
cumprido este ano e de que 15% do que consta nele não será materializado. 
O orçamento constitui peça de ficção. A pesquisa é a vanguarda de um 
Estado e de um País, mas está totalmente desmotivada por falta de 
cumprimento á Constituição. O Governo Federal é cobrado, pelo Governo do 
Estado, para que cumpra a Constituição em determinados itens, mas aqui 
não se cumpre nada. Ainda há o projeto de ser Presidente da República; por 
isso não governa Minas Gerais e não pede à sua equipe que acompanhe os 
passos da realização do orçamento. Nós, do PSDB, e a maioria dos 
Deputados desta Casa estamos de acordo com o Deputado Paulo Piau. 
Parabéns por seu pronunciamento. 

O Deputado Paulo Piau* - Obrigado, Deputado Hely Tarqüínio. Deputado 
João Leite, é importante essa comparação feita em um quadro com relação à 
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FAPEMIG. Não entramos no aspecto político da questão, tanto que a 
representação não é feita por Deputados nem por partidos. Tem o abono dos 
partidos, mas foi elaborada pela própria Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, por meio de um requerimento aprovado por seus 
membros. Tiro-lhe o caráter politico e partidário, porque, com ciência, 
tecnologia e educação não se brinca. Não devemos misturar política menor 
com área tão importante. A FAPEMIG foi criada em 1986, e, no ano de 1989, 
com a promulgação da Constituição, foi determinado que 3% das receitas 
orçamentárias correntes deveriam ser aplicados nessa Fundação, para o 
financiamento de projetos de pesquisas. Desde 1989, nenhum Governo 
cumpriu essa determinação. Estou nesta Casa desde o Governo anterior e, 
justiça seja feita, até com relação ao Eduardo Azeredo, pois, durante os seus 
quatro anos de mandato, investiu na FAPEMIG, em 1995, R$13.000.000,00; 
em 1996, R$35.000.000,00; em 1997, R$28.000.000,00; e em 1998, 
R$33.000.000,00. No Governo Itamar Franco, em 1999, foram investidos na 
FAPEMIG R$16.000.000,00; e no ano de 2000, R$24.000.000,00. Neste ano 
de 2001, que é considerado pelo Governo o ano da ciência e da tecnologia, 
foram investidos na FAPEMIG apenas R$5.400.000,00. Confonme o 
estabelecido no orçamento, R$75.000.000,00 seriam destinados a essa 
Fundação, dos quais já deveriam ter sido repassados R$32.000.000,00. 
Esses dados foram fornecidos pela própria FAPEMIG. O meu objetivo não é 
fazer criticas ao Governo, mas está-se investindo menos na ciência e na 
tecnologia. 

O Estado de São Paulo investe acima de R$250.000.000,00 na FAPESP. 
Pasmem, a EMBRAER intencionava vir para Minas Gerais, saindo de São 
José dos Campos. O Triângulo Mineiro seria o local provável para a 
instalação da nossa EMBRAER, mas foi instalada em Gavião, perto de 
Bauru. porque a FAPESP investe, por ano, na indústria aeronáutica, 
R$10.000.000,00. Durante o ano de 2000, aplicamos, em todas as áreas, 
R$26.000.000,00. 

Não é por outro motivo que Minas Gerais está ficando para trás. Um Estado 
que não investe na qualificação da sua mão-de-obra- e Minas é o 13° Estado 
em termos de investimento no ensino superior- e não investe na ciência e na 
tecnologia, evidentemente, vai ficando para trás. Estamos perdendo 
pesquisadores, estudantes de graduação da UFMG, da UFV, que realizam 
trabalhos de pesquisa e que, aqui não tendo aqui cobertura financeira para 
desenvolvê-los, deslocam-se para São Paulo e Rio de Janeiro. 

Portanto, repito, e o farei 200 vezes se for necessário: Minas Gerais precisa 
urgentemente de governantes que saibam aplicar os recursos financeiros. E 
a aplicação na pesquisa e no conhecimento é a forma de atrair investimentos. 
Se hoje somos o terceiro Estado da Federação na economia - porque fomos 
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ultrapassados pelo Rio de Janeiro -, não é por outro motivo. E tomem 
cuidado com o Rio Grande do Sul, o Paraná e a Bahia, pois poderemos ficar 
mais distantes ainda. Nossos produtores de café, que aqui estão reclamando, 
poderão perder a hegemonia de maior produtor do Brasil. 

Fica aqui esta denúncia e a colocação de que a representação não tem 
caráter político-partidário, pois foi feita pela Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, no aspecto da responsabilidade e cidadania, para que 
o Estado de Minas Gerais tome o rumo correto. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Srs. Deputados, pessoal que ocupa as 

galerias, telespectadores da TV Assembléia, o que me trás á tribuna é a 
necessidade de se deixar que o IPSEMG continue a trabalhar. 

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, 
presente em todo o Estado, em mais de 600 municípios, reúne 520 mil 
segurados, atendendo em média 1.600.000 usuários. 

O IPSEMG mantém, em Belo Horizonte, o Hospital Governador Israel 
Pinheiro, com médicos de destaque no meio cientifico nacional, e oferece a 
maior cobertura médico-odontológica no Estado, com uma enorme rede de 
credenciados. 

Oferece, ainda, ao segurado o Serviço Médico de Urgência - SMU -, 
atendimento ambulatorial, banco de sangue, assistência social, psicológica, 
financeira (financiamento e empréstimos), farmácia, pensão, auxílio, pecúlio e 
seguro. 

Além de manter o Instituto da Criança, o lPSEMG estende o atendimento 
ao interior do Estado, por intermédio dos centros regionais, agências e 
postos. São mais de 3 mil dentistas, 1.600 médicos, 306 laboratórios, 201 
hospitais e clínicas credenciadas. 

O lPSEMG vem expandindo a sua atuação através do Programa lPSEMG 
Família, já implantado em vários municípios. 

Até agosto de 1999, todas as contas hospitalares pagas aos serviços de 
saúde credenciados pelo IPSEMG eram revisadas e aprovadas pela Divisão 
de Assistência á Saúde na Capital - DVADSC -, da Diretoria de Saúde. 

A partir de outubro de 1999, após aprovação do Conselho Diretor do 
IPSEMG, foi efetuada a descentralização da revisão, da conferência e do 
arquivamento das contas do interior, com a criação do Programa de 
Descentralização de Contas - PRODESC - pela Superintendência de 
lnteriorização. 

Foram credenciados 32 farmacêuticos e 39 revisores médicos para essas 
funções. 

Nos três primeiros meses de funcionamento do PRODESC, foi glosado o 

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



valor de R$375.699,81, e, de janeiro a novembro de 2000, o valor da glosa 
chegou a R$1.850.000,00. 
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Para acompanhar os serviços prestados pelos revisores, a qualidade da 
assistência mêdico-hospitalar dos serviços credenciados e propor correções, 
se detectada alguma irregularidade no processo de revisão de contas, o 
Programa mantêm ainda a Comissão Itinerante de Avaliação dos Serviços 
Prestados no Interior. 

Na Capital, desde 17/7/2000, foi instituída a Comissão Permanente de 
Auditoria, para fazer o acompanhamento técnico dos serviços médico-
hospitalares e odontológicos realizados pela rede credenciada. 

Observa-se que o IPSEMG vem tomando todas as providências 
necessárias a manter a correção e a lisura de todos os procedimentos, 
especialmente no tocante às prestações de contas e às faturas de serviços. 

No entanto, o Instituto processa a média de 1.500 faturas/mês, com um 
custo aproximado de R$3.500.000,00. Pode acontecer algum equívoco, que 
será detectado pelo controle da Diretoria de Saúde e imediatamente 
corrigido. 

Foi o que aconteceu em relação às contas hospitalares do Biocor. 
Tomando conhecimento de divergências em relação a elas, o Presidente do 
IPSEMG, Dr. João Diniz Pinto Júnior, determinou, no dia 30 de março deste 
ano, a instalação de auditoria interna para apurar possíveis irregularidades. 

Em 2 de abril, o Presidente solicita também ao Auditor-Geral do Estado 
uma auditoria, em caráter preventivo, sobre toda a atividade do IPSEMG no 
período de 1997 a 2001. 

É possível que tenha ocorrido alguma falha na revisão de contas? Claro 
que sim; em 1.500 faturas/mês, algum revisor pode se enganar, e isso, de 
fato, aconteceu em relação ao Biocor; a falha na revisão foi admitida pela 
revisora farmacêutica e pelo revisor médico que realizaram o trabalho, e o 
problema já foi solucionado. 

O que não se pode aceitar é que os fatos assumam o tom de denúncia, 
com o intuito de denegrir um trabalho sério, como o que o Dr. João Diniz 
Pinto Júnior vem realizando à frente do IPSEMG. 

As rotinas de procedimentos estão devidamente monitoradas pela 
fiscalização do próprio Instituto e também pela Auditoria-Geral do Estado. 

O próprio Presidente é o maior interessado na apuração de qualquer 
irregularidade, pois quer conduzir o IPSEMG com toda a transparência e a 
correção. 

É preciso que não pairem duvidas e que não se tente deslustrar um 
trabalho tão bem-sucedido, que vem proporcionando aos servidores do 
Estado uma assistência modelar. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Doutor Viana, quero 
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cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento. Aliás, não é a primeira vez 
que V. Exa. faz um pronunciamento em defesa dessa grande instituição que 
é o IPSEMG. 

Por várias oportunidades, V. Exa. já declarou ser um admirador e uma 
pessoa que apóia essa instituição tão importante. 

Na reunião de amanhã da Comissão de Saúde, os representantes do 
IPSEMG estarão presentes e poderão mostrar principalmente aos 
funcionários deste Estado o que realmente aconteceu. Essa reunião foi 
proposta pelo Deputado Miguel Martini e pelo Deputado Adelmo Carneiro 
Leão. 

Depois que a poeira assentou, Doutor Viana, começamos a ter acesso a 
informações mais seguras, mais conscientes. Notamos que, na verdade, 
tentaram fazer do episódio um fato para denegrir a imagem de pessoas e 
instituições que merecem o nosso maior respeito. Por exemplo, citaram o 
nome da agente do IPSEMG em Montes Claros, Ora. Ana Amélia, pessoa 
das mais competentes, a quem conheço e que tem o respaldo do 
funcionalismo público que atende no IPSEMG de lá. 

Tentaram, ainda, colocar nessa história um dos hospitais mais 
conceituados de Montes Claros, o Hospital São Lucas, que V. Exa. conhece 
bem. Isso causou indignação muito grande nos médicos e na direção desse 
hospital, que, a princípio, foi vista como conivente em um processo de 
maracutaias e falcatruas, o que não tem nada que ver. O São Lucas é um 
dos melhores e maiores hospitais de Minas Gerais. 

Neste momento, aproveitando este aparte, trago este depoimento, que vem 
reforçar o seu, em vista de pessoas honradas e sérias cujos nomes foram 
enlameados. Embaraçou-se muita gente e tentou-se denegrir a imagem de 
instituições sérias, como o Hospital São Lucas, um dos mais competentes e 
bem-administrados de Minas Gerais. Parabéns pelo seu pronunciamento I 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Ilustre Deputado Doutor Viana, 
receba de mim e - tenho a certeza - de todos os Deputados os nossos 
efusivos cumprimentos pelo seu pronunciamento. Como disse o Deputado 
Carlos Pimenta, também médico, não é a primeira vez que V. Exa. faz a 
defesa dessa instituição, que a merece por vários motivos, mas, talvez, um 
dos principais é que, no Governo passado, tentou-se sucateá-la, tentou-se 
sufocá-la quase a ponto de o povo mineiro perder esse importante 
patrimônio. Felizmente, não conseguiram. Mas mais importante que a defesa 
é esclarecer os fatos. Não foi por outro motivo que apresentamos um 
requerimento nesta Casa, o qual já foi aprovado. Tive a informação de que o 
Presidente do IPSEMG estará aqui, amanhã, em audiência pública da 
Comissão de Saúde, para trazer, oficialmente, as respostas de que 
precisamos para que o IPSEMG possa elucidar todos os fatos. 
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Sendo assim, quero fazer coro com V. Exa. e com os demais Deputados 

para que estejamos amanhã, às 9h30min, na Comissão de Saúde, 
diretamente com o Presidente do IPSEMG, que nos dará informações exatas 
acerca dessas questões, que, realmente, prejudicam a imagem de uma 
instituição que é tão cara a nós todos, mineiros. Parabéns ao ilustre 
Deputado Doutor Viana! 

O Deputado Doutor Viana• - Agradeço os apartes dos nobres Deputados 
Carlos Pimenta e Márcio Cunha. 

Tenho em mãos um documento do Hospital São Lucas, que explica os 
casos em que foram citadas possíveis irregularidades. Como anestesista que 
sou, vou falar sobre uma paciente operada no Hospital Haroldo Torim, de 
Montes Claros, de quem foi retirada grande parte do intestino. É paciente 
muito debilitada, cujo estado de saúde é muito precário. 

Essa cirurgia é denominada hemecolectomia. Após operada, foi transferida 
para o Hospital São Lucas. A sua situação complicou-se e ficou 
extremamente depauperada. Chegando ao Hospital São Lucas, foi reoperada 
por duas vezes, submetida a vários exames, como tomografia, raios-x, ultra-
som, fisioterapia, exames laboratoriais, fisioterapia e nutrição parenteral. 

A denúncia, no entanto, cita somente urna cirurgia - com um valor x -, que 
estava superfaturada. Essa paciente, que faleceu, passou por várias 
intervenções, a conta ficou realmente alta, mas, ao final, verificou-se que não 
tinha nada. Fazer denúncias sem a devida fundamentação é muito perigoso 
para as instituições e pessoas. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)*- Deputado Doutor Viana, o tempo 
é suficiente para parabenizá-lo pelo trabalho que está fazendo, 
demonstrando o seu interesse, ccmo médico, que as coisas andem bem não 
só no IPSEMG, mas também em outros hospitais, principalmente por ser um 
órgão que trata de interesses dos funcionários públicos do nosso Estado. 

Até agora não entendi por que as denúncias ainda não foram apuradas, 
para se fazer justiça aos que estão sendo injustiçados. Estou percebendo 
que Deputados da base governista ocupam a tribuna para rebater uma 
hipotética acusação, de que nós, da Oposição, sequer temos conhecimento, 
exceto pelos discursos que sempre procuraram dar total isenção de conduta, 
de honradez à direção do IPSEMG, que está convocada para vir a esta Casa 
prestar esclarecimentos. Nós, da Oposição, não fazemos oposição apenas 
com o objetivo de prejudicar o Govemo do Estado. Queremos a apuração 
dos fatos, até porque o Poder Legislativo tem a função de fiscalizar as ações 
do Poder Executivo. 

Por isso, Deputado Doutor Viana, parabenizo-o, pedindo que V. Exa. nos 
ajude a esclarecer esses fatos para a opinião pública do nosso Estado. 

O Deputado Doutor Viana•- Obrigado, Sr. Presidente. 



13 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo*- Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, 

imprensa, visitantes que ocupam as galerias, atendendo à sinalização do 
Presidente, concedo 1 minuto à Deputada Elbe Brandão, a fim de que 
formule a questão que desejava fazer. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Obrigada, nobre Deputado João 
Paulo. Gostaria apenas de agradecer ao Deputado Doutor Viana por ser fiel e 
buscar a verdade. Deputado Wanderley Ávila, Presidente neste momento, V. 
Exa. também é do Norte de Minas e conhece o Hospital São Lucas. O 
hospital esta de portas abertas para receber, não um Deputado, mas uma 
comissão para verificar todas essas denúncias vazias, desrespeitosas e que 
estão trazendo prejuízo ao hospital e à população do Norte de Minas, que 
não tem outro hospital credenciado que esteja prestando serviço pelo 
IPSEMG. Jã temos ações contra o IPSEMG e precisamos saber quem vai 
responder pela saúde do funcionãrio público que precisa e tem no IPSEMG o 
único plano de saúde. Muito obrigada. 

O Deputado João Paulo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta 
tribuna para registrar que amanhã é o Dia Mundial sem Tabaco. Depois de 
estar engajado nessa luta contra o cigarro há mais de 20 anos, é a primeira 
vez que venho, efetivamente, dizer que estou comemorando porque 
acabamos de conquistar, depois de longa maratona, mais uma vitória contra 
o cigarro. A nossa luta é voltada para a preservação da saúde do fumante. 
Queremos o bem do fumante. 

No ano passado, no dia 24 de dezembro, foi sancionada a lei que proibiu, 
em definitivo, a propaganda de cigarros nos meios de comunicação, aquela 
propaganda bonita que tanto seduzia as pessoas, principalmente os 
adolescentes. As substãncias criminosamente adicionadas ao cigarro 
contribuíram para que essa escravização viesse sendo potencializada e que 
o fumante jamais pudesse ser liberto desse vício. Temos exemplos heróicos 
em nosso meio. Queria cumprimentar o Deputado Amilcar Martins, que 
deixou o cigarro. Também o Deputado Rogério Correia, que, numa postura 
corajosa, conseguiu deixar o cigarro, essa droga terrível, cuja propaganda 
está proibida nesse terceiro milénio, no País. Começamos o terceiro milénio 
comemorando a retirada do ar, pela postura corajosa do Ministro da Saúde, 
da propaganda de cigarros na televisão, nos jornais e na I ntemet. E agora o 
cigarro passa a conter, no seu maço, citações contrárias ao consumo dessa 
droga. Não apenas citações, mas, além disso, o Estado de Minas Gerais 
determina que sejam incluídas no maço de cigarro gravuras e fotografias que 
façam alusão ao combate ao cigarro, o que o Governo Federal começa a 
fazer, depois de muitos anos. Quero saudar o Presidente da República pela 
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felicidade dessa medida provisória, assinada no dia 24 de maio, dando 
competência ao Ministro da Saúde para fazer um enfrentamento mais 
corajoso dessa droga. 

Quero lembrar que, na mesma esteira do cigarro, a legislação inclui a 
bebida alcóolica, excluindo, infelizmente, a cerveja, porque não tem mais de 
13 graus. Ou seja, para efeito de toda essa legislação, bebida alcóolica é 
tudo, menos a cerveja, o vinho e alguma coisa mais que tenha menos de 13 
graus. Entendo que pode ter havido um "lobby" dos fabricantes de cerveja, 
mas, mesmo assim, a legislação é meritória, porque estarão incluídos o 
whisky e a cachaça. 

E, curiosamente, enquanto vem de Brasília uma sinalização no sentido de 
enfrentar o consumo do cigarro e da cachaça, o Governo de Minas faz um 
projeto de lei, que está em minhas mãos, com o objetivo de estimular o 
consumo da cachaça. Não posso concordar com esse projeto. Gostaria de 
abstrair conotações de caráter religioso e evangélico e prender-me às 
conotações de caráter social. Se a violência já está tão grande no nosso 
meio, o estímulo ao consumo da cachaça mineira certamente fará aumentar 
esse índice de violência. Está em minhas mãos o projeto de lei do 
Governador, que peço seja retirado de pauta. Juntamente com outros 
colegas, faremos uma grande mobilização para que esse projeto não seja 
aprovado. Entre todas as infelicidades que sinalizam esse projeto, temos o 
art. 11, que diz que, nas festas e solenidades festivas, nas recepções e 
eventos oficiais promovidos pelo Governo do Estado, será servida, 
obrigatoriamente, a cachaça mineira. O Governo de Minas está-se propondo 
a comprar cachaça aqui para servir nos eventos. 

Como ficamos nós, da base de apoio do Governo de Minas? Tenho-me 
perfilado corajosamente na base de apoio do Governo do Estado de Itamar 
Franco neste Plenário, mas não posso concordar com isso e farei tudo que 
conseguir para evitar que esse grande mal seja instalado no nosso meio, que 
esse Pró-Cachaça seja aprovado. Não podemos estimular o povo mineiro 
nesse sentido. Belo Horizonte é a cidade que mais tem botecos no País e, 
proporcionalmente, é aquela que mais tem botecos no mundo. Cabe ao 
Estado enfrentar as mazelas da cachaça, do cigarro e da bebida alcóolica de 
maneira geral, e não estimular esse vicio. Por todas as citações perniciosas, 
por todas as propostas indesejadas que carrega esse projeto do Governador, 
não posso votar a favor dele nem aprová-lo, lutarei com todas as energias e 
em todos os níveis para rechaçarmos essa iniciativa. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) -Deputado João Paulo, acompanho 
o pronunciamento de V. Exa. e devo dizer que estarei perfilado ao lado de V. 
Exa. e de outros companheiros, para derrubar esse projeto, que é absurdo, 
ilógico e desnecessário para o Estado de Minas Gerais. Quero dizer a V. Exa. 
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que fui autor, e foi sancionado pelo Governador Eduardo Azeredo, de um 
projeto que obriga que em todos os rótulos das bebidas alcóolicas esteja 
escrito, com letras fáceis de ler, que a bebida alcóolica, em uso excessivo, 
causa mal à saúde e que seu uso prolongado gera dependência. Na mesma 
lógica, achamos que esse projeto é um absurdo infinitamente maior, ao 
estimular o uso de bebida alcóolica nas festas. 

Deveria ser vergonhoso servir até mesmo vinho porque é com dinheiro 
público, em geral, que é comprado. Então, além dessa e de outras bebidas, 
agora vai haver cachaça para embebedar a todos mais rapidamente. Isso é 
um absurdo. Só pode mesmo vir de um Governo descomprometido com o 
Estado de Minas Gerais e com a sociedade. Faltam recursos para os 
hospitais. Cerca de R$1 09.000.000,00 deixaram de ser repassados à saúde. 
A educação também passa por grandes dificuldades. A falta de investimentos 
nas estradas tem causado muitas mortes. 

Agora, vem o Governo dizer que vai gastar dinheiro para comprar cachaça 
para servir nas festas oficiais do Governo. É uma sandice, uma 
irresponsabilidade, que só poderia vir de um Governo que não está 
preocupado com Minas Gerais. O Governador pensa apenas na sua 
campanha eleitoral. É lamentável que esse projeto tenha chegado à Casa. 
Estaremos juntos de V. Exa. para derrubar esse projeto, que não passa de 
uma sandice. 

O Deputado João Paulo* - Agradeço o aparte de V. Exa., que valoriza a 
minha fala; contudo, no que concerne à postura de S. Exa. o Governador, 
ainda que tenha encaminhado esse projeto à Casa, sabemos da dimensão 
dessa situação. Não faria as mesmas críticas pessoais dirigidas ao 
Governador Itamar Franco. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado João Paulo, obrigado. 
Acompanho com interesse o pronunciamento de V. Exa. e creio que faz um 
alerta importante dessa tribuna nesta tarde. Alguns podem pensar que o 
Deputado João Paulo trata de uma questão moral. No entanto, há alguns 
anos, aprendi que não se trata de uma questão moral, mas social. Digo isso 
porque me lembro bem de nossa experiência quando estivemos na Holanda, 
especificamente em Amsterdã, para um torneio, e acompanhávamos a 
liberação da droga nesse país. O quadro social é devastador, porque vimos 
jovens dependentes quimicamente jogados por aqueles canais, sem 
nenhuma possibilidade de futuro, porque já com o cérebro afetado por drogas 
pesadas. 

V. Exa. nesta tarde alerta justamente para isso. Estamos acompanhando 
um projeto que incentiva ao alcoolismo. Então, não se trata de questão moral 
nem religiosa como alguns tentam fazer crer para diminuir o pronunciamento 
que V. Exa. faz da tribuna. Trata-se de uma questão social grave, e o Estado 
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tem gasto muito dinheiro para a recuperação não apenas de dependentes 
químicos. O caso que V. Exa. levanta é dos dependentes do alcool e é muito 
grave. Parabéns! Estamos acompanhando V. Exa. 

O Deputado João Paulo• - Muito obrigado. Nobre Deputado João Leite, em 
que situação ficaríamos se, convidados para uma solenidade, num momento 
festivo de confraternização na Secretaria da Segurança, víssemos cachaça 
ser oferecida a todo o mundo? E na Secretaria da Saúde, pela mesma 
maneira. Isso é terrível. A medida provisória do Governo Federal deu um 
tratamento à cachaça. Por essa razão, esse projeto até deveria ser retirado 
de pauta para ser ajustado às disposições da medida provisória baixada pelo 
Presidente da República. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Ilustre Deputado João Paulo, 
tenho acompanhado com muita atenção o desenvolvimento por V. Exa. de 
temas importantes na Casa. Aparentemente, hoje alguém poderia insinuar 
que V. Exa. esta tratando de um assunto de somenos importância, porque se 
trata de um projeto do ilustre Governador Itamar Franco. Esse grande 
Governador esta sendo decantado até para a Presidência da República e 
agora pretende instituir, através de um projeto, incentivo ao uso da cachaça. 
Esse projeto estabelece que nas solenidades oficiais seja servido o precioso 
liquido, para não dizer que seria agua potável. 

V. Exa, ilustre Deputado, principalmente pelo fato de ser Deputado da base 
do Governo, tem coragem de dar demonstração de independência para 
mostrar os erros desse Governo, porque não se pode conceber que um 
Governador do Estado, que tem interesse em ser Presidente da República, 
remeta um projeto dessa natureza. A não ser que nele tenha reencarnado o 
espírito do ex-Presidente Jânio Quadros, que fez um projeto para combater o 
maiõ e a briga de galo. Sera que vamos ter na Presidência da República um 
novo Jânio Quadros? 

O que nos causa maior espécie é perceber que, num momento como esse, 
em que o Deputado Paulo Piau fez uma denúncia de que o Governo do 
Estado não esta aplicando 1% na FAPEMIG, que faz parte do orçamento do 
Estado para pesquisa na area agrícola, o Governador, que não consegue 
cumprir esse seu dever orçamentario, tenha a coragem e a insensatez de 
enviar a esta Casa um projeto dessa natureza. Estaremos aqui para derruba-
lo. 

O Deputado João Paulo• - Não venham dizer que é projeto para dar 
emprego para dono de fazenda e de alambique, uma vez que os traficantes 
de droga dão muito mais emprego que os fabricantes de cachaça. Então, 
poderíamos incentivar o traficante com esse raciocínio. 

Para finalizar, amanhã, estaremos comemorando, às 18h30min, no 
auditório desta Assembléia O Dia Mundial sem Tabaco. Convidamos os 
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parlamentares, os visitantes presentes nas galerias, os telespectadores, 
porque temos informações para passar a sociedade com relação ao avanço 
que conseguimos experimentar neste ano de 2001. 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, imprensa, povo de M1nas Gerais, ocupo esta tribuna para tratar de 
dois assuntos distintos. Um diz respeito aos problemas da seca no Norte de 
Minas e outro de um programa implantado em Montes Claros. Antes de tratar 
desse assunto, gostaria de fazer abordagem a respeito do pronunciamento 
do Deputado que me antecedeu, quando, com a cópia de um projeto do 
Governador nas mãos, vem se colocar frontalmente contra. É um programa 
importante para nós, da região Norte de Minas. 

O Programa Pró-Cachaça, na verdade, tramita na Casa há muitos anos. 
Foi encomendado especificamente para o Norte de Minas, porque é a região 
produtora da boa cachaça de Minas, e, não, desse álcool destilado que se 
vende por aí. Esse programa move grande parte da economia norte-mineira, 
principalmente nas regiões de Montes Claros, Salinas, Januária, Manga, 
Miravania, Brasília de Minas, enfim, lugares que têm tradição na produção da 
boa cachaça, que é apreciada e consumida. 

É estranho não se falar nada a respeito de outras bebidas produzidas em 
Minas, como a própria cerveja, dizendo que tem baixo teor alcoólico e, por 
isso mesmo, não faz mal. Como não faz mal? 

Não se fala nada a respeito da produção do vinho, e lembro que, no ano 
passado, aprovamos um projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, reduzindo 
a carga tributária sobre a produção dessa bebida, como forma de incrementá-
la no Sul de Minas. Não se fala nada, também, a respeito da cachaça ruim 
que vem de São Paulo, como a 51 e a Piraçununga, etc., que arrebentam 
com o pâncreas do mineiro, mas fala-se do programa de incentivo a boa 
cachaça do Norte de Minas, a branquinha, que dá emprego a centenas de 
pessoas. sendo um dos principais produtos da região. 

Respeito a posição dos Deputados João Paulo, João Leite, Miguel Martini e 
Kemil Kumaira, mas, se fizerem uma linha de frente contra esse projeto, 
iremos também estabelecer nossa trincheira a favor da produção de cachaça 
norte-mineira, porque esse projeto é muito importante para a região. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Gostaria de deixar 
claro o art. 11 do projeto: "A cachaça de Minas será obrigatoriamente servida, 
quando utilizadas bebidas alcoólicas fermentadas em fermento destilado, em 
festas, recepções e eventos oficiais". Esse incentivo tem de ser dado ao 
produto do Norte de Minas, porque, em todas as reuniões, é servido uísque. 
Se há Deputados que consideram melhor incentivar o uísque ou o vinho, por 
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ter maiores contatos com os fornecedores, não podemos falar nada. 

Lembramos ainda que não podemos discutir nesta Casa o pensamento 
evangélico, porque os Deputados João Leite e João Paulo são evangélicos, e 
essa religião é contra a bebida. 

O Deputado Carlos Pimenta - Peço ao Deputado João Paulo a gentileza de 
não me pedir um aparte, pois gostaria de concluir meu pensamento. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de tratar de um outro assunto 
muito importante para todos. Nesta semana, o Ministro Roberto Brant esteve 
em Montes Claros, lançando dois programas sociais fundamentais para 
nossa cidade e, sobretudo, para nossa juventude. Assinou convênio com a 
Prefeitura de Montes Claros, no valor de R$262.000,00, que tratara do 
Programa Sentinela, que tratara do combate à violência sexual contra as 
jovens. 

Fico feliz ao assistir a esse ato do Governo Federal, porque, se no Norte de 
Minas temos uma região promissora, com a boa cachaça e tantas outras 
oportunidades, lá vivemos também um contraste social muito grande, como é 
o caso do problema da prostituição das adolescentes. Esse fato gerou, 
inclusive, a constituição de uma CPI que tratava do problema da prostituição 
infantil, e, após seu término, como acontece com inúmeras outras CPis desta 
Casa, não tivemos nenhuma ação decisiva importante para acabar com esse 
tipo de prostituição. 

O Programa Sentinela dará sustentação e orientação às jovens 
adolescentes que se estão prostituindo e que são vítimas de uma violência 
sexual sem precedentes. Esses recursos serão suficientes para uma 
campanha esclarecedora, a fim de fazer com que essa jovem e esse jovem 
tenham alguma atividade, principalmente na sua adolescência. Esse 
programa vem acompanhado de um outro, o Agente Jovem de 
Desenvolvimento, que é, na verdade, o desvio do jovem para o bom caminho 
das oportunidades na área social e na área da saúde. Isso, para nós que 
estamos passando por esse problema sério em Montes Claros e no Norte de 
Minas, é muito importante. Executo um trabalho de assistência à Igreja 
Católica e às igrejas evangélicas, como médico e como orientador da 
juventude, principalmente com relação à sua sexualidade. Fico feliz quando 
tenho essa oportunidade. Milhares de pais sofrem ao verem as suas filhas, 
sem estudo e sem uma oportunidade de emprego, serem obrigadas a vender 
o seu corpo, prostituindo-se e entrando em um caminho sem volta nesse 
mundo obscuro. E as autoridades não podem fazer nada. Esses programas 
são fundamentais. Esse programa lançado foi fruto de um trabalho da 
bancada de Deputados desta Casa que atende à região norte-mineira. 

Montes Claros tem um programa de atendimento à juventude que deveria 
servir de exemplo a todo o País. A Ora. Maria Neusa, Delegada de Policia, 
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implantou o Programa de Guardas Mirins e, por iniciativa própria, após 
cumprir as suas obrigações na delegacia, vai à noite, de escola em escola, 
acompanhada de médicos e de Detetives, fazer a sua pregação. Com o seu 
trabalho, tirou centenas de jovens das ruas e da criminalidade. Tenho a 
certeza de que, na primeira oportunidade que tivermos, esta Casa fará uma 
condecoração à Delegada Maria Neusa. Levaremos o seu trabalho ao 
conhecimento do Governador do Estado e do Presidente da República. Fala-
se tanto em ajuda ao jovem, mas tudo não passa de retórica e de promessas. 
A Ora. Neusa merece que o seu trabalho seja divulgado às autoridades. 

Sr. Presidente, estamos constituindo hoje uma Comissão Especial para ir a 
Brasília tratar do retorno das frentes produtivas de trabalho. Há umas ações 
de combate à seca da minha região, que está assolando o Norte de Minas e 
matando o povo do vale do Jequitinhonha. Essa Comissão Especial terá a 
função importantíssima de, com os nossos Deputados e com o Ministro da 
Integração Nacional, exigir o retorno das frentes produtivas. Essa é a única 
forma de darmos um pouco mais de alento e de esperança aos milhares de 
famílias que estão passando fome, pois 85% da agricultura do Norte de 
Minas e do Jequitinhonha já estão comprometidos e 645 córregos e 
pequenos rios secaram. Em 43 cidades norte-mineiras, a água para o 
consumo humano é distribuída por meio dos caminhões-pipas, que buscam a 
água onde ainda existe, embora escassa. A falta de água para o consumo 
animal fez com que o produtor fosse obrigado a matar e a vender 60% do 
rebanho norte-mineiro. 

Muito mais importante que anunciar medidas paliativas é concentrarmos 
esforços - e aqui convoco os Deputados Márcio Kangussu, Arlen Santiago, 
Dimas Rodrigues, Wanderley Ávila - para constituir essa comissão especial a 
fim de ir a Brasília exigir do Governo Federal o retorno das frentes produtivas 
para o Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)*- Nobre Presidente, caro amigo 
Deputado Carlos Pimenta, mais uma vez, como é de seu costume e dever, V. 
Exa. sobe à tribuna para chamar a atenção dos Governos Estadual e Federal 
para os graves problemas da nossa região: Norte de Minas e vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri. Sua análise é perfeita. O que acontece com a 
nossa região é a famosa "seca verde". Ocorre neblina, temos um verde 
superficial, mas não temos água. De vez em quando, chega uma cesta 
básica como paliativo, que humilha quem a recebe. 

Ao propor uma ida a Brasília para exigir a volta das frentes produtivas, V. 
Exa. não faz nada mais do que exigir que o povo do Jequitinhonha e do 
Mucuri seja tratado com dignidade, tenha oportunidade de trabalhar e, 
através do trabalho, comprar o sustento de sua família. Parabéns, Deputado 
Carlos Pimenta. Estamos juntos com V. Exa. em mais essa tarefa em defesa 

~------------------------------------J 
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dos interesses de nossa região. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, V. 
Exa. aborda três temas com muita propriedade. O primeiro deles ê a 
valorização do produto mineiro. O Deputado João Paulo tem razão, e 
devemos fazer uma movimentação para que o Congresso aprove uma lei que 
proíba a bebida alcóolica no Pais. Mas, enquanto isso não acontece, em vez 
de o povo comprar o uísque escocês falsificado, de outro lugar, ou a cachaça 
de São Paulo, que dê prioridade ao produto mineiro. Na cidade de Coração 
de Jesus está sendo feito um projeto de excelência na área de cachaça, 
melhorando a sua qualidade, inclusive para exportação, gerando empregos 
numa atividade que não é proibida pelas nossas leis, gerando ICMS no nosso 
Município e Estado. Em Rio Pardo são produzidos 10 milhões de litros de 
cachaça, que, vendidos à R$0,70, R$0,80 o litro, darão de R$7 a 
8.000.000,00 de renda para aquela população. O projeto vem trazer um 
estimulo e a possibilidade de geração de empregos. 

Com relação às frentes produtivas de trabalho, digo que são uma 
necessidade premente. Ontem, no "Jornal Nacional", vimos que, em Minas 
Gerais, temos mais de 200 cidades em estado de emergência, devido às 
péssimas condições em que vivem seus habitantes. 

Parabéns pelo seu pronunciamento. 
O Deputado Carlos Pimenta- Agradeço o aparte. 
Parabenizo o Governador Itamar Franco pelo envio a esta Casa do projeto 

Pró-Cachaça, dizendo que, embora não beba nem fume, defenderei com 
unhas e dentes esse projeto que beneficiará a economia norte-mineira. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues. 
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados, é sempre uma 

honra fazer uso desta tribuna para trazer ao conhecimento dos pares desta 
Casa e do povo de Minas Gerais os anseios de nossos municipes. O que 
hoje motiva a nossa fala é um assunto que interessa a todos nós, mineiros, 
pois Minas Gerais de norte a sul, de leste a oeste, apresenta alternativas 
para o desenvolvimento econômico- social e cultural. 

Apesar de todos os problemas que enfrentamos, os nossos municípios têm 
potencialidades para a geração de emprego e renda, e melhoria da qualidade 
de vida do nosso povo. 

Tomando como base a região Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha, os 
quais tenho a honra de representar, muito embora aquelas regiões quase 
sempre sejam alvo de manchetes que nos entristecem, existe ali uma outra 
face que precisa ser levada ao conhecimento dos mineiros. 

Trata-se de sua vocação turística. 
Em Janaúba, temos a barragem do Bico da Pedra, represando água do rio 
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Gorutuba, um grande reservatório de água, que já é explorado para 
irrigação de aproximadamente 10.000ha, onde também encontramos um 
balneário com boa infra-estrutura, procurado pelos banhistas e por aqueles 
que apreciam esportes aquáticos; um complexo que, se for bem explorado 
dentro do programa do PRODETUR para a vertente do turismo, com 
incentivos para a construção de hotéis, pousadas, obras de asfaltamento e 
saneamento, poderemos colher bons frutos com geração de inúmeros 
empregos. Janaúba apresenta outra vocação importante: a cultural. A 
vocação para o artesanato, além da fruticultura e a carne de sol, de delicioso 
paladar, e a cozinha tipica do cerrado. Na região também temos o Município 
de Serranópolis de Minas, com sua barragem do Mosquito, no alto da serra 
do Espinhaço, além dos casarões antigos que podem ser utilizados para o 
incremento do turismo. O cerrado possui cachoeiras naturais, que precisam 
ser divulgadas e trabalhadas para o ecoturismo, para onde podem ser 
viabilizados incentivos para o aproveitamento daqueles recursos naturais, 
como o financiamento da construção de pousadas e infra-estruturas. 

Montezuma é outro município, uma cidade privilegiada pela natureza, com 
suas águas térmicas que, se bem aproveitadas, podem alavancar a indústria 
do turismo de maneira extraordinária. A Comissão de Turismo esteve em 
Montezuma, na última sexta-feira, dia 25 de maio, e põde comprovar o 
quanto Montezuma oferece condições para ampliar a sua oferta de empregos 
e aumentar a arrecadação, beneficiando também as cidades vizinhas, como 
Rio Pardo, Mato Verde, Catuji, entre outras cidades. 

Quero, inclusive, agradecer à Deputada Maria Olivia, Presidente da 
Comissão de Turismo desta Casa, que se prontificou a ir a Montezuma e 
realizar ali uma audiência com aquela Comissão. A reunião foi muito 
produtiva, e estivemos discutindo exatamente alternati'Jas para alavancar o 
turismo na região. Mas há necessidade de incentivo financeiro, não só para a 
construção de hotéis, estradas e melhoria da infra-estrutura do município, 
mas também de escolas que ofereçam formação especifica de profissionais 
do turismo. Podemos ainda citar o Município de Miravãnia, que possui as 
belas cachoeiras do rio Japoré, grande atrativo turístico que precisa ser 
divulgado. 

A cidade de Gameleiras, possui uma barragem muito procurada por 
visitantes, e essa visitação pode aumentar, bastando um trabalho sério e 
dedicado de incentivo ao turismo local. A região do Jequitinhonha, com o rio 
do mesmo nome, com suas praias fluviais, sua cultura centenária, sua 
culinária típica, precisa urgentemente da ação do Governo e da iniciativa 
privada. 

Estive visitando recentemente o Município de São Gonçalo do Rio Preto, 
próximo de Diamantina, participando da 11 Exposição do Abacaxi, uma festa 
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que já começa a se tornar tradicional na cidade. A festa contou com a 
presença de muitas pessoas de outras cidades, e São Gonçalo do Rio Preto, 
com seu povo hospitaleiro, recebeu muito bem os visitantes, podendo 
oferecer-lhes, ainda, estadia confortável no Hotel Fazenda Pousada Canto 
das Águas, empreendimento particular com excelente infra-estrutura, 
aproveitando os recursos naturais, que começa a ser procurado pelas 
famílias que procuram lazer nos finais de semana e que apreciam os 
passeios ecológicos, e o contato com a beleza natural e saboreiam a boa 
comida. 

Mas a festa do abacaxi em São Gonçalo do Rio Preto poderia ter sido um 
evento de maior destaque, se houvesse a participação da Secretaria de 
Agricultura, da Secretaria da Cultura e dos órgãos afins, sobretudo na 
liberação de um recurso destinado á preparação da festa. Tudo foi feito com 
grande sacrifício, basicamente com o esforço da comunidade, utilizando-se 
de barraquinhas improvisadas. Mas pude ver o brilho nos olhos de cada 
pessoa que participava da festa. 

Os pequenos municípios precisam do apoio do Governo nesses projetos, e 
faço apelo ao Secretário de Agricultura, Dr. Rau I Belém, para que desenvolva 
trabalho de apoio a essas iniciativas populares, porque todos lucramos 
quando um município mineiro se destaca em alguma atividade. 

Praticamente todas as cidades da região mineira da SUDENE, do 
Jequitinhonha e do rio Pardo contam com grande potencial turístico. E isso 
precisa ser aproveitado, para geração de empregos e renda, pois se trata de 
fonte certa de desenvolvimento para a região, com grande retorno social. 

Quero, então, deixar o meu apelo ao Secretário de Turismo Manoel Costa, 
ao Secretário de Obras, Dr. Marco Antônio, para que priorizem os municípios 
da área mineira da SUDENE, através do PRODETUR. Estamos convictos de 
que o incentivo ao turismo nas regiões do Norte de Minas, do Jequitinhonha e 
do rio Pardo vai melhorar a arrecadação dos municípios, vai atrair 
desenvolvimento e progresso, melhorando a qualidade de vida de nosso 
povo e promovendo a fixação do homem ás suas origens, evitando o fluxo de 
famílias para os grandes centros, o que só traz desvantagens, principalmente 
para o Governo do Estado. 

As nossas autoridades precisam dispensar maior atenção ao setor do 
turismo, tanto na melhoria da infra-estrutura quanto nos incentivos fiscais, 
nos financiamentos de empreendimentos, na divulgação das nossas 
potencialidades no ãmbito interno e no exterior, também buscando a parceria 
com a iniciativa privada e tomando uma atitude decisiva, urgente e planejada. 

Minas Gerais tem tudo para progredir e ser o retrato do Brasil, bastando 
para isso incrementar a indústria do turismo. Obrigado. 

z• Parte (Ordem do Dia) 
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O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 
passa à 2• Parte da reunião, cem 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 Deputado Pedro Pinduca teve seu 

nome parlamentar alterado para Pinduca Ferreira, em virtude da aprovação 
de requerimento do interessado em reunião da Mesa da Assembléia 
realizada ontem. 

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 
2.290 e 2.291/2001, da Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do 
art. 104 do Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 50• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.258/2001, do 
Deputado Pedro Pinduca, e 2.277/2001, do Deputado Bené Guedes (Ciente. 
Publique-se.); e pelo Deputado lvair Nogueira (2) - informando sua indicação 
para Líder da Bancada do PMDB e indicando os Deputados José Henrique e 
Márcio Cunha para Vice-Lideres da bancada (Ciente. Cópia à Área de Apoio 
às Comissões e às Lideranças.). 

DECISÃO DA PRESID~NCIA 
Em atenção a comunicação do Deputado Antõnio Andrade em que informa 

que o Projeto de Lei n• 1.431/2001, do Governador do Estado, passará a 
tramitar em regime de urgência, conforme solicitação contida na Mensagem 
n• 187/2001, pela qual o projeto foi encaminhado a esta Casa, e 
considerando que os Projetos de Lei n•s 1.341/2000 e 1.419/2001 foram 
aprovados em redação final, a Presidência decide: 

adotar, a partir desta data, regime de urgência para a tramitação do Projeto 
de Lei n• 1.431/2001, que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de 
Estado da Educação e dá outras providências; 

reformar o despacho anterior, de modo que a matéria passe a tramitar com 
fulcro no art. 208 do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 30 de maio de 2001. 
Wanderley Ávila, 2°-Secretário, no exercício da Presidência. 

Despacho de Requerimentos 

~----------------~------------_J 
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- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado 
Pinduca Ferreira (2) em que solicita a retirada de tramitação dos Projetos de 
Lei n°s 1.461 e 1.463/2001 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso 
XIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Mauro Lobo 
em que solicita a anexação do Projeto de Lei n° 1.548/2001 ao Projeto de Lei 
n° 1.501/2001; e, nos termos do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, 
deixando para fixar a data em outra oportunidade, requerimento da Elbe 
Brandão em que solicita seja destinada a 1 • Parte de uma reunião ordinária 
para homenagear o centenário de nascimento do Sr. José Maria Alkmim. 

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

número regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, ás 20 horas, e 
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 31, 
ás 9 horas, nos termos do edital de convocação, bem como para a reunião 
ordinária também de amanhã, 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 5• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 
TAXAS 

Ás dezesseis horas do dia dezenove de dezembro de dois mil, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Miguel 
Martini e Wanderley Ávila, 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 Miguel 
Martini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater com os convidados, 
Srs. Renato Bandeira de Melo e Marcos Afonso Marciano de Oliveira, 
respectivamente Superintendente e Diretor da Legislação Tributária da 
Receita Estadual, a legislação mineira referente á cobrança de taxas e propor 
medidas visando a sua reformulação. A Presidência registra a presença dos 
convidados, a quem convida para tomarem assento á mesa. Registra, ainda, 
a presença do Sr. Marco Antônio Vale, Superintendente de Produção Vegetal 
do IMA. O Deputado Miguel Martini apresenta requerimento, para que o Sr. 
Marco Antônio Vale seja convidado a participar da reunião. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. A Presidência concede a palavra ao 
Deputado Miguel Martini, autor do requerimento que motivou a reunião, e aos 
convidados que, cada um por sua vez, fazem considerações a respeito do 

. 
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tema em questão. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se a fase de votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado Miguel Martini que solicita sejam enviados ofícios aos órgãos 
estaduais que recolhem taxas, preços públicos e tarifas para que forneçam à 
Comissão planilha contendo ajustes que sejam necessários à atual tabela 
vigente. 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. 
Paulo Piau, Presidente - Miguel Martini -Ambrósio Pinto. 

ATA DA 3" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 39/2000 
Às dez horas e dez minutos do dia dez de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes, Mauro 
Lobo e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que 
a finalidade da reunião é discutir e votar proposições da Comissão. O 
Deputado Mauro Lobo, com a palavra, apresenta dois requerimentos, nos 
quais solicita seja realizada audiência pública na cidade de São Sebastião do 
Paraíso com a finalidade de debater a repercussão da Proposta de Emenda á 
Constituição n° 39/2000 com os seguintes convidados: Srs. Murílio Hingel, 
Secretário de Estado da Educação; Frederico Penido Alvarenga, Secretário 
de Estado de Recursos Humanos e Administração; Maria Aparecida Abreu 
Makluf, Superintendente da 27" Superintendência Regional de Ensino de 
Passos; e Sara Maria Caixeta Oliveira Gomes, Superintendente da 35" 
Superintendência Regional de Ensino de São Sebastião do Paraíso; e seja 
realizada audiência pública, com a mesma finalidade, na cidade de 
Caratinga. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta requerimento no qual 
solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de debater a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000 na cidade de Pouso Alegre. 
Colocados em votação, são os requerimentos aprovados. O Deputado Bené 
Guedes passa a Presidência ao Deputado Mauro Lobo para apresentar 
requerimento no qual solicita seja feita audiência pública para discutir a a 
mesma proposição na cidade de Leopoldina. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. O Deputado Mauro Lobo retorna a Presidência ao 

~------------------------------_J 
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Deputado Bené Guedes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião extraordinária, a ser marcada oportunamente, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - António Carlos Andrada -Ambrósio Pinto. 

ATA DA 17• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE 
As quinze horas e quinze minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, 
Edson Rezende, Marco Régis e Alberto Bejani, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely 
Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Edson Rezende, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é discutir e votar 
proposições da Comissão. O Deputado Edson Rezende, com a palavra, tece 
comentários sobre a sua indignação quanto ao indeferimento do 
requerimento que solicitava a instalação da CPI do IPSEMG, devido á 
gravidade do assunto e os vários problemas já levantados no órgão. Em 
seguida, apresenta os seguintes requerimentos: em que pede seja feita visita 
ao Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova, com os objetivos que 
menciona, e seja o Sr. Fausto Ferrer Fróes, Superintendente da FHEMIG, 
cientificado da referida visita; em que pede sejam convocados para prestar 
esclarecimentos a esta Comissão os Srs. José Moreira, Diretor da 
Superintendência Central de Administração Financeira - SCAF -, da 
Secretaria de Estado da Fazenda; Maria das Graças Fialho, ex-
Coordenadora do REFORSUS, da Secretaria de Estado da Saúde; Paulo 
Roberto de Araújo, Diretor da Superintendência Central de Orçamento da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -; 
Ana Clara Bernardes de Oliveira, ex-Diretora de Programação Orçamentária 
dos Setores Social e de Infra-Estrutura da SEPLAN; Maria Auxiliadora Salles 
Gonçalves, Superintendente de Planejamento e Coordenação da Secretaria 
de Estado da Saúde; e Frederico Carlos de Carvalho Soares, Coordenador 
Regional da FUNASA em Minas Gerais; em que pede sejam solicitadas ao 
Ministério da Saúde e á Secretaria de Estado da Saúde as informações que 
especifica, sobre projetos a serem financiados com recursos do REFORSUS. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento no qual solicita à 
Secretaria de Estado da Saúde as informações que especifica, sobre 
convênios firmados, nos anos de 1998 a 2000, com o Ministério da Saúde. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
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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. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Edson Rezende 

Alberto Bejani. 
ATA DA 61" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÉNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas e cinco minutos do dia vinte e três de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Amilcar 
Martins e Dalmo Ribeiro Silva, 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 Dalmo 
Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva lê a correspondência enviada pelos professores do 
ensino fundamental de Pará de Minas, em que demonstram a incoerência 
entre o discurso do Sindi-UTE e o impresso da entidade intitulado "Tira-
Dúvidas - Plano de Carreira" e pedindo o apoio para que a distorção 
suscitada não prevaleça. O Presidente lé a correspondência enviada pelo 
Sindi-UTE de Uberaba, em que apresenta as reivindicações para o plano de 
carreira da categoria. A seguir, o Presidente solicita à consultoria temática 
que proceda à analise das reivindicações e informa que serão atendidas na 
medida do possivel, quando da análise do Projeto de Lei n• 1.372/2001. O 
Presidente comunica que avocou a si, nos dias 16 e 22 de maio, a relataria 
dos Projetos de Leis n•s 858/2000 e 1.372/2001, respectivamente, e 
designou, no dia 17 de maio, o Deputado Antônio Carlos Andrada para relatar 
o Projeto de Lei n• 1.431/2001. Esgotada a matéria destinada à 1" Parte da 
reunião, o Presidente passa á 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições sujeitas á apreciação do Plenario. 
Devido à ausência do Deputado João Pinto Ribeiro, relator do Projeto de Lei 
n• 1.375/2001, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Amilcar 
Martins, que emite parecer pela aprovação da matéria com a Emenda n• 1, 
que apresenta, ao Substitutivo n• 1. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. A seguir, o Presidente passa á 2" Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos, cada um por sua vez, a votação, são 
aprovados os Requerimentos n•s 2.211, 2.232 e 2.233/2001. Registra-se a 
presença do Deputado Antônio Carlos Andrada. O Presidente passa á 3" 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. São apresentados e aprovados oito requerimentos: três do 
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Deputado Paulo Piau, solicitando se realizem reuniões para debater a atual 
estrutura de ciência e tecnologia e a viabilidade de contratação temporária de 
pesquisadores, bem como a importãncia da defasagem da ciência e da 
tecnologia nos segmentos primário, secundário e terciário da economia; 
pedindo que os membros da Comissão compareçam amanhã, dia 24, ás 17 
horas, na Procuradoria-Geral de Justiça, para, em audiência com o Dr. 
Nedens Vieira, entregar a representação contra o Estado de Minas Gerais em 
relação aos recursos da FAPEMIG; um do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
solicitando se realize reunião com convidados para debater o Projeto de Lei 
n• 1.43112001, que reorganiza a Secretaria de Estado da Educação; um do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando que seja apreciado pela Comissão 
o parecer da Secretaria de Estado da Fazenda sobre a minuta do decreto 
que regulamenta o FUNPAT, conforme solicitação do Sr. Flávio Carsalade, 
Presidente do IEPHA; um do Deputado Edson Resende, solicitando se 
realize reunião para debater proposta do Governo Federal de que somente 
pessoas graduadas em Educação Física possam dar aulas de capoeira; um 
do Deputado Rogério Correia, solicitando se realize audiência da Comissão 
na Escola Municipal Israel Pinheiro, para debater a construção de uma escola 
de ensino médio no Taquaril; um do Deputado Carlos Pimenta, solicitando 
um voto de congratulações com o Grupo Palimontes, de Montes Claros. O 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva registrou a apresentação, em Plenário, de 
requerimento de congratulações com a Sra. Lúcia Martins e familiares, pelo 
lançamento do livro de memórias de sua mãe, Beatriz Borges Martins, 
intitulado "A vida é esta". São submetidas, a seguir, a discussão e votação e 
são aprovadas as redações finais dos Projetos de Leis n•s 1. 042 e 
1.32512000 e 1.44712001. 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, 29 de maio de 2001. 
João Pinto Ribeiro, Presidente - José Henrique - Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 71 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de maio de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, 
Doutor Viana, Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado Ermano Batista, 
por indicação da Liderança do PSDB) e Sebastião Navarro Vieira 
(substituindo o Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança do PFL ), 
membros da supracitada Comissão. Econtram-se presentes, lambem, os 
Deputados Mau ri Torres, Ivo Jose, Mauro Lobo e Dimas Rodrigues. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a 
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reumao e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, 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 discutir a importãncia da pavimentação da Rodovia MG-760, 
que liga o Município de Timóteo à Rodovia BR-262, na Zona da Mata, e dà 
ciência aos membros da Comissão do recebimento de oficios dos Srs. José 
Élcio Santos Montese, Diretor-Geral do DNER; Rinaldo Campos Soares, 
Diretor-Presidente da USIMINAS, e dos Deputados Federais Mauro Lopes e 
João Magno. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Colocados em votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
Requerimentos n•s 2.210/2001, da Comissão de Direitos Humanos; 
2235/2001, do Deputado Cristiano Canêdo; 2.235/2001, do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior. Passa-se á 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 requerimentos dos Deputados Arlen 
Santiago, solicitando seja encaminhado à Diretoria de Concessões e 
Operações Rodoviárias do DNER, pedido de informações relativas aos 
contratos firmados entre o DNER e o Consórcio Rodovida, bem como o nome 
da empresa proprietária dos Radares Velomátic 512 e dos valores 
arrecadados nos últimos seis meses, decorrentes de infrações no trãnsito; 
Luiz Tadeu Leite, solicitando a realização de audiência pública desta 
Comissão, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, para debater 
a viabilidade jurídica, econômica e social das rádios comunitárias; do 
Deputado Dinis Pinheiro, solicitando reunião conjunta desta Comissão com a 
Comissão do Trabalho, para discutir o não cumprimento da Lei n• 10.419, 
que concede passe livre aos deficientes físicos, mentais, visuais e a pessoas 
maiores de 65 anos, em transporte coletivo. Em seguida, o Presidente, 
Deputado Arlen Santiago, convida a tomar assento à mesa dos trabalhos os 
Srs. Mauricio Guedes de Melo, Diretor-Geral do DER-MG, representando o 
Governador do Estado; Felipe Neri, Diretor-Financeiro do DER-MG; Geraldo 
Nascimento. Prefeito Municipal de Timóteo; Francisco de Assis Peron, 
Prefeito Municipal de São José do Goiaba!; Eduardo Carvalho, Presidente da 
Cãmara Municipal de Timóteo; Josemar Marques, Presidente da Cãmara 
Municipal de São José do Goiabal; Júlio César Dinis, Diretor de Engenharia 
do DER-MG; Eugênio Botinha, Diretor de Manutenção do DER-MG. Em 
seguida, abre-se amplo debate entre os convidados e os parlamentares. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Bilac Pinto - Ermano Batista. 

ATA DA 11• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às dez horas do dia vinte e cinco de maio de dois mil e um, comparecem 
no balneario do Município de Montezuma os Deputados Maria Olívia, Pastor 
George e Dimas Rodrigues (substituindo este ao Deputado Mareio Cunha, 
por indicação da Liderança do PMDB), 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 
Dimas Rodrigues, dispensa a leitura das atas das reuniões anteriores, as 
quais são dadas por aprovadas e são subscritas pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião se destina a 
debater com representantes locais a possibilidade de melhor aproveitamento 
do potencial do município para o turismo e registra a presença dos 
Deputados Luiz Tadeu Leite e Carlos Pimenta. A seguir, convida a compor a 
mesa dos trabalhos os Srs. Sebastião Cordeiro de Sa, Prefeito Municipal de 
Montezuma, Édson Paulino Cordeiro, Prefeito Municipal de de Rio Pardo, e 
Fernando Macedo, Vereador. Dando prosseguimento, a Presidência passa a 
palavra ao Deputado Dimas Rodrigues, autor do requerimento que motivou a 
reunião, e aos membros da mesa para suas considerações iniciais. Ato 
contínuo, segue-se amplo debate, conforme notas taquigraficas. Após os 
debates, são apresentados quatro requerimentos do Deputado Dimas 
Rodrigues . No primeiro e no segundo, solicita seja enviado oficio ao 
Governador do Estado com vistas ao asfaltamento do aeroporto de 
Montezuma e das vias de acesso ao município; no terceiro, seja enviado 
oficio ao Secretario de Estado de Turismo com vistas a que investimentos do 
Governo Estadual sejam destinados ao desenvolimento do turismo no 
mesmo município. No quarto, solicita visita dos membros desta Comissão, 
juntamente com autoridades locais e o Presidente de SESC-MG, ao 
Secretario de Estado de Turismo para tratar de assuntos relativos ao 
balneario de Águas Quentes, do Município de Montezuma. Submetidos a 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinaria, a se realizar no dia 18 do corrente mês, as 15 horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Maria Olívia, Presidente - Pastor George - Mareio Cunha - Fabio A velar. 

ATA DA 12• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 



z o 

• 

• • < 

31 
Às quinze horas do dia vinte e oito de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha e Pastor 
George, membros da supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a presença 
do Deputado Eduardo Brandão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Márcio Cunha, declara abertos os trabalhos e informa que a 
reunião se destina a discutir com os convidados o Projeto de Lei Federal n• 
4.376-B, que tramita na Cãmara dos Deputados e modifica a legislação 
vigente sobre o instituto de falências e concordatas. A seguir, convida a 
tomar assento á mesa as seguintes autoridades: o Sr. Aílton Divino 
Fernandes, Presidente do Conselho Regional de Administração de Minas 
Gerais; o Prol. Hélio Barbosa; a Ora. Maria Laura Santos, Diretora do 
Departamento Jurídico da CDL-MG; o Prol. Tiago Fantini; o Sr. Janir Adir 
Moreira, representando o Conselho Regional de Contabilidade de Minas 
Gerais; o Prol. Fernando Bolonini;o Sr. Guilherme Veloso Leão, 
representando a FIEMG; o Sr. Lúcio Guterrez, Presidente da CUT-MG. A 
seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Eduardo Brandão, autor 
do requerimento que motivou a reunião e aos demais membros da mesa. 
Segue-se amplo debate, com a apresentação de sugestões de emendas ao 
projeto em questão, 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, 30 de maio de 2001. 
Maria Olivia, Presidente - Fábio A velar- Márcio Cunha - Pastor George. 

ATA DA 14• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÉÔNCIA E TECNOLOGIA 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de maio de dois mil 
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, João Pinto Ribeiro e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Pinto 
Ribeiro, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a debater a situação do Centro 
Estadual de Educação Continuada - CESEC - e de suas unidades e convida 
para tomarem assento á mesa os seguintes convidados: Sras. Maria de 
Lourdes Caixeta Leite, Coordenadora de Educação de Jovens e Adultos e 
representante do Secretário da Educação; Maria Auxiliadora de Araújo 
Machado, Conselheira do Conselho Estadual de Educação e representante 
de seu Presidente; Maria Antonieta Biagonni Tiburzio, Diretora do CESEC de 
Pouso Alegre. O Presidente registra a presença dos Srs. Osmar Aleixo 
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Rodrigues Filho, Assessor da PRODEMGE, e Domingos Gentil Queiroz, 
Assessor da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e os convida a compor 
também a Mesa. A seguir, é concedida a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, autor do requerimento que motivou a reunião, e aos convidados 
presentes para suas considerações iniciais. Registra-se a presença do 
Deputado Antõnio Carlos Andrada, Vice-Presidente da Comissão, a quem é 
transferida a direção dos trabalhos, e do Deputado Márcio Cunha. O 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê ofício da Diretora do CESEC de Caldas, em 
que apresenta reivindicações. O Presidente informa que se encontram 
presentes no recinto 80 pessoas, sendo 40 representantes de CESECs. Em 
virtude da necessidade de se votar, em Plenário, a Proposta de Emenda á 
Constituição n° 39, são suspensos os trabalhos. Reabertos os trabalhos, são 
submetidos a votação e aprovados requerimentos do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, em que pede seja solicitado ao Ministro da Educação o 
cronograma dos cursos direcionados para a educação de jovens e adultos 
programados pelo órgão federal; e seja realizada visita ao Ministro da 
Educação para obter informações sobre a liberação de recursos para 
fomentar os CESECs do Estado. A seguir, é concedida a palavra ao público 
presente, seguindo-se amplo debate, conforme notas taquigráficas. Fica 
deliberado que uma comissão de Diretores de CESECs irá acompanhar os 
trabalhos da Comissão sobre a matéria, a qual será composta por José Natal 
de Amorin, de Contagem; Maria Marlene Figueiredo, de Montes Claros; 
Benedita de Oliveira, de Ouro Fino; Sergio Rodrigues, de Poços de Caldas; 
Maria Antonieta Tiburzio, de Pouso Alegre; Leise Mendes Souza, de São 
Lourenço, e Maria das Dores Aguiar, de Várzea da Palma. Após as 
considerações finais, e 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, 30 de maio de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Antõnio Carlos Andrada - José Henrique - Dalmo 

Ribeiro Silva. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.379/2001 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe tem 
por escopo seja instituída no Estado a Semana do Turismo, compreendida 
entre o segundo e o terceiro sábados do mês de setembro. 

Esgotado o prazo regimental sem que a Comissão de Constituição e 
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Justiça procedesse ao exame preliminar de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do projeto, vem ele agora a este órgão 
colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do art. 102, XIII, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em complementoao ato de instituir a Semana do Turismo, o projeto de lei 

determina que as atividades comemorativas e educativas atinentes ao tema 
sejam promovidas nas escolas estaduais e nas particulares inspecionadas 
pelo Estado, em parceria com os órgãos de turismo estaduais. Além disso, 
outorga ao Poder Executivo a competência para regulamentar tais atividades, 
no prazo de 60 dias decorridos da publicação da futura lei. 

Salienta o autor da matéria que a sua apresentação advém do propósito de 
contribuir para o desenvolvimento do turismo em Minas Gerais mediante o 
envolvimento da comunidade em ações que busquem a efetiva expansão da 
atividade turística. Tem a proposição, ainda, a intenção de agregar esforços à 
Secretaria de Estado do Turismo, na busca de parcerias com as diversas 
áreas da produção econômica. 

Devemos reconhecer que o turismo é a atividade de expressivo 
crescimento em nosso Estado, em virtude do imenso potencial a ser ainda 
explorado. De fato, Minas Gerais dispõe de riquíssimo patrimônio cultural, 
artístico e de valor histórico, além de paisagens naturais notáveis e sítios 
arqueológicos, os quais ademais, são relativamente pouco visitados. 

Levando-se em conta, ainda, que para cada emprego direto na indústria do 
turismo, estima-se que são criados cerca de nove empregos indiretos e que o 
poder público estadual deve formular política nessa área de atividade, com a 
participação popular, fica evidenciada a oportunidade da proposta ora em 
exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.379/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Maria Olívia, Presidente - Márcio Cunha, relator - Pastor George - Fábio 

A velar. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI W 837/2000 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo impedir a cobrança de tributos municipais por meio das contas de 
consumo medido pelas concessionárias que exploram os serviços públicos 
essenciais em Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/3/2000, foi a proposição 
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encaminhada a Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, por ela apresentado, e a Comissão de Defesa do 
Consumidor, que opinou por sua aprovação na forma do citado substitutivo. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em comento tem o objetivo de impedir que a CEMIG e a 

COPASA-MG cobrem dos usuarios as taxas de iluminação pública e de lixo, 
cujos valores arrecadados são, em seguida, repassados aos municípios. 
Argumenta o autor do projeto que essas cobranças, além de injustas, são 
inconstitucionais, por serem abusivas e lesivas aos consumidores. 

Todavia, vale salientar que a cobrança dessas taxas pelos municípios não 
é inconstitucional, porque se refere à contraprestação do serviço público 
utilizado ou colocado à disposição da população. 

A nosso ver, o que se questiona não é a instituição das taxas de iluminação 
pública ou de lixo, mas, sim, a forma como são cobradas do contribuinte: 
utilizam-se as contas de luz e de água, e é repassado para o município o 
valor arrecadado. 

No entanto, a escassez de recursos para fazer face às emissões de guias 
de cobranças individualizadas dessas taxas inviabilizaria, por certo, a 
arrecadação, pois a medida causaria incomensuráveis prejuízos aos cofres 
públicos e, por conseguinte, a própria população. 

Por esse motivo e em que pese à pretensão do autor do projeto, 
entendemos que a cobrança das aludidas taxas deve continuar sendo feita 
por meio das referidas concessionárias e repassado aos municípios o valor 
arrecadado, atendendo-se, assim, ao principio constitucional da 
economicidade, previsto na Constituição mineira. 

Ademais, se aprovado o projeto, ficaria inviabilizado para os pequenos 
municípios o cumprimento do art. 11 da Lei Complementar n° 101, de 
4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal: "Art. 11 - Constituem requisitos 
essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e 
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do 
ente da Federação". 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 837/2000 e 

de seu Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça.. · 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente- Ailton Vilela, relator- Ambrósio Pinto. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.431/2001 



Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 
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A proposição sob apreciação, de autoria do Governador do Estado, dispõe 
sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Educação. 

A matéria foi examinada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice de natureza jurídica, constitucional ou legal 
a sua tramitação, e pela Comissão de Administração Pública, que exarou 
parecer por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. A 
requerimento do Deputado Paulo Piau, vem o projeto a esta Comissão para 
receber parecer quanto ao mérito, na forma do art.102,VI, "a", c/c o art. 188, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 1.431/2001 tem o objetivo de adequar a estrutura 

administrativa da Secretaria de Estado da Educação aos principies da 
racionalidade administrativa e da modernização, visando a alcançar 
significativa melhoria na prestação dos serviços educacionais a cargo do 
Estado, mediante a redução do número de cargos de provimento em 
comissão e a conseqüente queda da despesa com pessoal. 

Este relator pretendia ouvir as partes interessadas e a sociedade antes de 
emitir seu parecer, mas a proposição tramita em regime de urgência; 
portanto, não houve tempo hábil para a realização de audiência pública da 
Comissão ainda no 1° turno. Contamos, entretanto, com a possibilidade de 
realizar essa audiência antes da apreciação da matéria em 2° turno. 

Pela reorganização proposta, a Secretaria passará a ter três níveis 
hierárquicos de administração, assim escalonados: 

a) 1° nível: Gabinete; Assessorias de Relações Comunitárias e 
Institucionais, de Comunicação Social e de Planejamento e Coordenação; 
Auditoria Setorial; Subsecretarias de Desenvolvimento da Educação e de 
Administração do Sistema; Superintendências Regionais de Ensino - SREs -, 
que passam a ser 42, com a criação da 42' SRE, de Belo Horizonte; 

b) 2° nível: Centros de Planejamento e Orçamento, de Racionalização, de 
Recursos Tecnológicos, de Produção e Difusão de Informações e de 
Referência do Professor; Superintendências de Estudo, Pesquisa e 
Avaliação, de Organização Educacional, de Educação, de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos para a Educação, de Finanças, de Apoio à Escola e 
ao Estudante e Administrativa e de Pessoal; Diretoria Educacional e Diretoria 
de Administração e Finanças, integradas às SREs; 

c) 3° nível: integrado por 21 diretorias e 5 divisões, estas últimas 
funcionando nas SREs. 

A competência dessas unidades administrativas será estabelecida em 
decreto, conforme está previsto na proposição. 
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Além da estrutura básica do órgão central e das SREs, integram a Pasta 

o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Alimentação 
Escolar, o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social dos 
Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério- CONSFUNDEF- e as 
Fundações Helena Antipoff e Caio Martins, cujas estruturas são definidas em 
lei especifica. 

A nova organização prevê a extinção de 245 cargos comissionados na 
Secretaria e de 489 cargos nas SREs, totalizando a redução de 734 cargos, o 
que representará, conforme os cálculos por nós efetuados, uma economia 
anual de R$2.598.365,02, incluindo-se a remuneração e os demais encargos 
financeiros. 

A Comissão de Administração Pública, que nos antecedeu, apresentou 
emendas ao projeto, uma das quais transfere a Universidade do Estado de 
Minas Gerais - UEMG - e a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES - para a área de competência da Pasta da Educação, 
desvinculando essas autarquias da Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia. 

Consideramos. porém, que tal mudança de competência, se, por um lado, 
leva em consideração as funções pedagógicas das instituições. por outro, 
pode prejudicar a pesquisa e a extensão, ao afastá-las do órgão que tem a 
missão institucional de fomentar essas atividades no Estado, garantindo-lhes 
a inserção na comunidade de ciência e tecnologia e o acesso mais ágil aos 
recursos públicos destinados ao setor. 

Apresentamos subemenda á Emenda n° 1, propondo vinculação dupla para 
as universidades estaduais, forma que nos pareceu mais adequada para se 
tratar a questão. 

Acatamos a Emenda n° 2, da Comissão de Administração Pública, que 
inclui dispositivo sobre a forma como se dará o provimento dos cargos 
comissionados, e apresentamos a Emenda n° 3, acolhendo parcialmente a 
solicitação do Deputado Fábio Avelar de incluir, no art. 4, 0 a 43• SRE, com 
sede no Município de Araçuaí. Tal medida tem o objetivo de desconcentrar e 
dinamizar a prestação de serviços educacionais ás escolas estaduais 
localizadas na circunscrição da 37• SRE, de Teófilo Otõni, que abrange, 
atualmente, 39 municípios, muitos dos quais ficam a grande distância da 
sede, e a ela ligados por estradas em mau estado de conservação, o que 
dificulta o atendimento ás partes. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°1.431/2001, com a 

Emenda n° 2, da Comissão de Administração Pública, com a Subemenda n° 
1 á Emenda n° 1 e com a Emenda n° 3, a seguir apresentadas. 
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SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 
Dê-se á Emenda n° 1 a seguinte redação: 
"Acrescente-se ao art. 7° o seguinte parágrafo único: 
'Art. 7°- ...... . 
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Parágrafo único- As autarquias Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG - e Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, 
vinculadas á Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, passam a 
integrar, também, a Secretaria de Estado da Educação.'.". 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se, ao final do art. 4°, o seguinte: 
"Art. 4°- ( .... ), e a 43• Superintendência Regional de Ensino, com a 

denominação de Superintendência Regional de Ensino de Araçuai, com sede 
no Município de Araçuai. ". 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.176/2000 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em epígrafe 
propõe a alteração da redação do §16 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975, 
que consolida a legislação tributária do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 24/8/2000, foi o projeto distribuído 
preliminarmente á Comissão de Constituição e Justiça, que solicitou que se 
baixasse a proposição em diligência a fim de se completar a documentação 
necessária ao prosseguimento de sua tramitação. 

Em razão de perda de prazo, o autor do projeto solicitou o seu 
encaminhamento a esta Comissão para que a proposição fosse analisada 
quanto ao mérito, nos termos do art. 232, VIl, ele o art. 140, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto em discussão busca alterar o art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975, 

que consolida a legislação tributária no Estado, com vistas a reduzir a carga 
tributária para até 12% nas operações internas promovidas por 
estabelecimento industrial de colchões, estofados, espumas e mercadorias 
correlatas. 

Os beneficios almejados são os mesmos concedidos para alguns modelos 
de móveis, previstos no § 16 do referido artigo, razão pela qual não deve 
haver óbice á aprovação do projeto. 

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 14, 11, prevê a 
possibilidade da redução de alíquotas de impostos, uma vez que o Estado 
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poderá recompor a receita mediante o aumento da base tributária. 

É importante salientar que a medida se justifica em razão da necessidade 
de proteger os interesses do Estado ante a política protecionista do Governo 
paulista, que assegura o beneficio de redução de alíquotas para os 
fabricantes de colchões desse estado. 

Essa concorrência desleal tem trazido sérios prejuízos aos industriais 
mineiros, com queda substancial dos seus rendimentos e conseqüente 
redução da arrecadação de ICMS em Minas. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.176/2000, no 1° 

turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Maria Olívia, Presidente - Márcio Cunha, relator - Pastor George - Fábio 

A velar. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.464/2001 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto em epígrafe dispõe sobre 
a divulgação de dados sobre veículos e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir seu 
parecer. Entretanto, nos termos do art. 140 do Regimento Interno, requereu o 
autor o envio da proposição a esta Comissão, para receber parecer nos 
limites de sua competência. 

Fundamentação 
O objetivo primordial do projeto em análise é a busca de transparência e 

economicidade nos procedimentos de registro de veículos e julgamento de 
infrações de trânsito. Ao se adentrar o mérito da questão, ressaltam, com 
clareza, aspectos de constitucionalidade e juridicidade que, pela inexistência 
de parecer de Comissão de Constituição e Justiça, devem aqui ser 
apontados. 

O art. 22, inciso XI, da Constituição da República dispõe que compete 
privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, não restando 
reserva legal ao legislador estadual. 

Ademais, a repetição de um comando normativo se torna absolutamente 
dispensável e, no caso, o art. 29, inciso VIl, do Código Nacional de Trânsito é 
repetido no art. 2° do projeto: 

"Art. 29 - O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 
obedecerá às seguintes normas: 

VIl - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de 
polícia, os de fiscalização e operação de trânsito gozam de livre circulação, 
estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente 
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identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições;". 
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Parece-nos claro que tais veículos não sofrem autuações quando em 
serviço de urgência, e perdida estaria a norma quanto à sua juridicidade, por 
dispensável e mesmo ociosa, se não traz em si nenhuma inovação na ordem 
jurídica vigente. 

O parágrafo único do art. 2° se encaixa na mesma ótica, pois 
evidentemente o proprietário de um veículo furtado ou roubado não pode ser 
responsabilizado pelas infrações cometidas pelo criminoso responsável pela 
posse do veículo naquele período. 

Quanto aos dados dos veículos a serem divulgados, além dos 
identificadores, conforme pretende o art. 1° do projeto, a sua inserção no 
sistema vigente iria significar ampliação dos campos de informações já 
existentes. Entendemos que, por se tratar de questão de caráter 
eminentemente administrativo, só poderá se processar no ãmbito interno do 
órgão responsável pela identificação, talvez até como aprimoramento do 
sistema. 

O art. 3°, a seu turno, estabelece que "a existência de multas ' vincendas ' 
ou ' sob recurso ' não impede a alienação do veículo". O parágrafo único 
desse dispositivo determina que, na hipótese prevista no "caput" do artigo, o 
adquirente declarará ciência da existência de multa e assumirá a obrigação 
em caso de vencimento da multa ou se não for conhecido ou provido o 
recurso_ 

A hipótese prevista no "caput" do artigo contraria norma oposta, segundo a 
qual o veículo não pode ser alienado se relativamente a ele existirem débitos 
não quitados. Já a norma do parágrafo único disciplina relações entre 
particulares, criando, quanto a estes, direitos e obrigações, matéria de 
inequívoco caráter civil, por isso mesmo somente suscetível de tratamento 
legislativo no ãmbito da União, a teor do art. 22, inciso I, da Constituição 
Federal. 

Finalmente, o art. 5° do Decreto n• 39.387, de 14/1/98, ao tratar das 
hipóteses de isenção do IPVA, dispõe, no seu inciso VIII, estar isento veículo 
furtado, roubado ou extorquido, no período entre a data da ocorrência do fato 
e a data de sua devolução ao proprietário. 

Vê-se, portanto, que é desnecessária a criação de norma legal para tratar 
os vários aspectos abordados pela proposição em análise; podem, todavia, 
ser objeto de campanhas educativas para informação aos cidadãos dos 
procedimentos a serem adotados quando vítimas de situações cada vez mais 
comuns no seu dia-a-dia. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n• 1.464/2001. 

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



Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Ermano Batista, relator- Bilac Pinto. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.515/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em epígrafe 
concede indenização especial ao ex-Deputado Jorge Carone Filho. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/4/2001, 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 
Nos termos da proposição, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais concederá indenização especial ao ex-Deputado Jorge Carone Filho, 
no valor de R$300.000,00, por perdas e danos morais e materiais. 

Jorge Carone Filho foi reeleito Deputado à Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais no pleito de 1962, pelo Partido Republicano, PR, ocasião em que se 
elegeu, também, Prefeito Municipal, fato que o levou a renunciar ao mandato 
de membro da 5" Legislatura para o exercício da chefia do Executivo. 

Em fevereiro de 1965, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte aprovou 
o impedimento do Prefeito, o qual, meses depois, veio a ter suspensos seus 
direitos políticos. 

Na justificação que acompanha o projeto, alega-se que o impedimento 
aprovado pela Câmara Municipal se deu por motivação política e em uma 
quadra histórica totalmente adversa ao exercício das liberdades 
democráticas. 

Importa ressaltar que, em 17/1/2001,foi editada a Lei Municipal n° 8.173, 
concedendo indenização especial a Jorge Carone Filho, em montante 
equivalente ao valor proporcional do subsidio do Prefeito Municipal, 
considerando o período entre a data de sua cassação e aquela em que 
deveria encerrar o mandato. 

Sempre que se está em face de um ato de natureza indenizatória, impõe-se 
a explicitação do agente que deu causa ao ato lesivo, visto ser imprescindível 
o nexo de causalidade entre a atuação deste e o dano sobrevindo. Nesse 
sentido, cumpre dizer que o Sr. Jorge Carone Filho, à época em que teve seu 
mandato cassado, ocupava o cargo de Prefeito, sendo deste afastado por 
decisão da Câmara Municipal, que aprovou o seu impedimento para o 
exercício do mandato. Portanto, o ato que poderia engendrar uma 
indenização promanou do poder público municipal, e não do Estado. A 
propósito, cumpre dizer que há precedente de lei estadual concedendo 
indenização especial a ex-Deputados cassados na época da ditadura, mas 
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eram parlamentares que efetivamente vinham exercendo seus mandatos e 
deles foram privados por meio da Resolução n° 580, de 1964, da Assembléia 
Legislativa. Nessa linha de raciocínio, cumpre indagar: por que razão o 
Estado haveria de ser responsabilizado patrimonialmente por um ato 
emanado do ente municipal, nos termos da proposta em exame? Se, a toda a 
evidência, tal indenização já se mostra indevida, ainda mais desarrazoada é 
a proposta diante da Lei Municipal n° 8.173, que, conforme foi mencionado, já 
assegurou ao ex-Prefeito indenização especial. 

Ressalte-se que o projeto em análise tem em vista conceder a indenização 
de R$300.000,00 a título de perdas e danos morais e materiais. Não nos 
parece ser a lei o instrumento próprio para proceder a esse tipo de reparação 
patrimonial. Com efeito, no curso de um processo de elaboração legislativa, 
como proceder para se fixar o valor devido? Seria razoável estimar-se o 
montante da indenização mediante uma deliberação política? Parece-nos que 
se impõe, nesse caso, a resposta negativa, pois questões referentes a 
indenizações por danos morais e materias devem ser solucionadas não na 
esfera do Legislativo, mas no âmbito de um processo jurisdicional, em que se 
franqueiam à parte supostamente lesada amplas possibilidades de provar o 
seu direito. Ademais, por via do Judiciário, uma vez caracterizado o direito à 
indenização, tem-se todo o apoio logístico próprio para a adequada 
mensuração do valor devido. 

Assim, entendemos que a composição de danos morais e materiais há de 
ser feita por via do Judiciário, por se tratar de instância decisória imune a 
injunções políticas indevidas e conducentes a decisões inadequadas. 

A prevalecer o entendimento contrário, ou seja, o de que um provimento 
legislativo apresenta-se como meio idôneo á composição de danos materiais 
e morais, poderíamos ter uma descaracterização da atividade legiferante, 
com sacrifício das notas distintivas da lei, em especial a generalidade e a 
abstração. Ao invés da edição de um ato geral, abstrato e impessoal, ter-se-
ia um provimento específico, concreto e pessoal, o que poderia render ensejo 
a um indesejável casuísmo normativo. 

Releva enfaiizar que, no âmbito federal, o Congresso editou a Lei n° 6.683, 
de 1979. que concede anistia a todos que, no período compreendido entre 
2/9/61 e 15/8/79, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes 
eleitorais. aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores 
da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, 
aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos militares e aos 
dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos 
institucionais e complementares. Vale registrar que esse diploma legal colheu 
todos aqueles que se enquadraram na sua hipótese de incidência normativa, 
daí o caráter de generalidade de suas disposições, diversamente do projeto 



em tela, cujo conteúdo normativo é endereçado a uma pessoa em 
particular. 
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É bem verdade que existem atos legislativos destituídos do caráter de 
generalidade e abstração, as chamadas leis de efeitos concretos, que 
provêm situações especificas. Mesmo estas, conquanto voltadas para casos 
específicos, devem ter em mira uma finalidade social, um interesse público. É 
o caso, por exemplo, de uma lei que destina um terreno do Estado a um 
determinado município para a construção de um hospital público. Não há que 
se falar, nesse caso, em generalidade e abstração, mas nem por isto o ato 
deixa de ser legal. 

À vista das razões aduzidas, entendemos que a proposição em exame não 
deve prosperar, pois a matéria nela contida não resiste a um juizo de 
admissibilidade desenvolvido sob a ótica jurídico-normativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.515/2001. 
Sala das Comissões, 29 de maio de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Enmano Batista, relator - Sebastião Costa -

Agostinho Silveira - Sávio Souza Cruz. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 30/5/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Gil Pereira, notificando o falecimento do Sr. Alcides Loyola, 

ocorrido em 28/5/2001, em Montes Claros. (-Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento da Sra. 

Merenciana Pereira de Oliveira, ocorrido em 24/5/2001, em Janaúba. (-
Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a "d", do 

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a Escola Bem-Me-Quer, por seus 30 anos de 

existência (Requerimento n° 2.033/2001, do Deputado Ambrósio Pinto); 
de congratulações com o Cruzeiro Esporte Clube, pela conquista da Copa 

Sul-Minas 2001 (Requerimento n° 2.035/2001, do Deputado Dimas 
Rodrigues); 

de congratulações com a Associação Comercial de Minas Gerais por seu 
centenário de fundação (Requerimento n° 2.154/2001, do Deputado Álvaro 
Antõnio); 

de congratulações com Dom José Francisco Rezende Dias, por sua 



nomeação para o cargo de Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Pouso Alegre 
(Requerimento n• 2.186/2001, do Deputado Chico Rafael); 
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de congratulações com a Associação Mineira dos Criadores de Zebu de 
Curvelo, pela realização da 58° Exposição Agropecuária de Curvelo 
(Requerimento n• 2.188/2001, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Grupo de Teatro de São Gonçalo do Bação por 
levar cultura a uma comunidade rural (Requerimento n• 2.211/2001, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE JUNHO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 250" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 31/5/2001 
Presidência dos Deputados Ivo José, Luiz Tadeu Leite e Doutor Viana 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n's 1.566 a 1.568/2001 - Requerimentos n's 2.292 a 2.297/2001 -
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e dos Deputados lrani 
Barbosa, Durval Ãngelo, João Batista de Oliveira e Rêmolo Aloise -
Proposição Não Recebida: Requerimento da Comissão de Defesa do 
Consumidor - Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação e 
de Administração Pública e da Deputada Maria Olívia - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados João Leite, Luiz Tadeu Leite, Sargento Rodrigues e 
Rogério Correia - 2" Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições-
Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados João Batista de Oliveira, Durval Ãngelo, Rêmolo Aloise e lrani 
Barbosa; deferimento -Chamada para verificação de quórum; inexistência de 
número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento -Ordem 
do Dia. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela -Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto- Amilcar Martins -Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada 
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ãngelo - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Enmano Batista - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - lvair Nogueira -João Batista de Oliveira 
-João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil 
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite) -Às 14h15min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
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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 
-A Deputada Maria Olívia, 2"-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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° 1.566/2001 

Estabelece a Política Estadual de Reciclagem de Materiais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A Política Estadual de Reciclagem de Materiais tem o objetivo de 

incentivar o uso, a comercialização e a industrialização de materiais 
recicláveis, tais como: 

I - papel usado, aparas de papel e papelão; 
li - sucatas de metais ferrosos e não ferrosos; 
111- plásticos, garrafas plásticas e vidros; 
IV- entulhos de construção civil; 
V - resíduos sólidos e líquidos, urbanos e industriais, passíveis de 

reciclagem; 
VI - produtos resultantes do reaproveitamento, da industrialização e do 

recondicionamento dos materiais referidos nos incisos anteriores; 
VIl - outros materiais. 
Art. 2• - Compete ao Poder Executivo, para a consecução da política de 

que trata esta lei: 
I - apoiar a criação de centros de prestação de serviços e de 

comercialização, distribuição e armazenagem de materiais recicláveis; 
11 - incentivar a criação de distritos industriais voltados para a indústria de 

materiais recicláveis; 
111 - incentivar o desenvolvimento ordenado de programas municipais de 

reciclagem de materiais; 
IV - promover campanhas de educação ambiental voltadas para a 

divulgação e valorização do uso de materiais recicláveis e seus beneficios; 
V - incentivar o desenvolvimento de projetos de utilização de materiais 

descartáveis ou recicláveis; 

~------------------------------_J 
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VI - promover, em articulação com os municípios, campanhas de 
incentivo a realização de coletas seletivas de lixo. 
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Art. 3° - Para a efetivação do disposto nesta lei, poderão ser adotadas as 
seguintes medidas: 

I - concessão de beneficios, incentivos e facilidades fiscais estaduais, tais 
como: 

a) diferimento e suspensão da incidência do ICMS; 
b) regime de substituição tributaria; 
c) transferência de crêditos acumulados do ICMS; 
d) regimes especiais facilitados para o cumprimento de obrigações 

tributarias acessórias; 
e) prazos especiais para pagamento dos tributos estaduais; 
f) crêdito presumido; 
11 - inserção nos programas de financiamento com recursos de fundos 

estaduais existentes ou a serem criados; 
111 -criação de área de neutralidade fiscal, com o objetivo de desonerar de 

tributação estadual as operações e prestações internas e de importação 
realizadas por empresa participante do programa; 

IV - celebração de convênio de colaboração com órgão ou entidade das 
administrações federal, estadual ou municipal. 

Art. 4° - Os beneficios de que trata esta lei serão concedidos 
exclusivamente aos usuários, produtores e comerciantes cadastrados na 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD -, responsável pela coordenação e implementação dos objetivos 
previstos no art. 2° desta lei. 

Art. 5° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias 
contados a partir de sua publicação. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2001. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A indústria de reciclagem de resíduos sólidos tem-se ampliado 

em diversos países, trazendo melhorias significativas ao meio ambiente. Por 
meio do presente projeto de lei, procuramos propiciar ao Executivo meios de 
incentivar o uso, a comercialização e a industrialização desses materiais. 
Sem embargo da legislação existente que dispõe sobre o apoio e incentivo á 
coleta seletiva de lixo, estamos certo de que este projeto vem aperfeiçoá-la, 
tanto no plano objetivo da destinação final dos resíduos como no aspecto da 
geração de renda e empregos. 

Convicto de que a aprovação das diretrizes aqui propostas dará um forte 
impulso ao desenvolvimento ecologicamente sustentável em nosso Estado, 
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conto com o apoio dos nobres pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.567/2001 
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica São Francisco de 

Assis com sede no Município de Frutal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica São 

Francisco de Assis, com sede no Município de Frutal. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2001. 
Maria Olivia 
Justificação: A Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis, fundada 

em 14/4/99, é uma sociedade civil sem fins lucrativos e com propósitos 
beneficentes. 

Seu objetivo principal é acolher, tratar e recuperar pessoas dependentes de 
álcool ou de qualquer tipo de droga, mantendo permanentemente trabalhos 
de orientação com vistas à prevenção do uso de droga que possa causar 
vicio ou dependência. 

Além disso, por meio de visitas e palestras, promove a orientação a 
famílias de dependentes, demonstrando-lhes a importância do apoio familiar 
no processo de reintegração social do individuo assistido. 

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão pela qual esperamos e contamos com a anuência dos nobres 
pares ao projeto proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.568/2001 
Declara de utilidade pública a Casa Jesus, Maria, José, com sede no 

Município de Araguari. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Casa Jesus, Maria, José, com 

sede no Município de Araguari. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2001. 
Miguel Martini 
Justificação: A Casa Jesus, Maria, José é uma sociedade civil sem fins 

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



lucrativos de caráter beneficente, cultural, assistencial e de promoção 
humana. 
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É relevante mencionar que ela coordena as obras e os movimentos sociais 
da comunidade local, com vistas á recuperação e á promoção das crianças, 
dos jovens, dos adultos e dos idosos, além de ter também como prioridade, 
as famílias necessitadas, juntamente com a paróquia de São Judas Tadeu e 
as demais comunidades religiosas do município. 

Para atingir suas metas caritativas, a entidade mantém serviços de 
alimentação, cursos de alfabetização e profissionalizantes, além de 
programas de apoio e orientação ás crianças, aos jovens, aos adultos e ás 
pessoas da terceira idade. 

A entidade apresenta ainda os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, razão por que esperamos o apoio dos nobres colegas á 
aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.292/2001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja 

formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que providencie 
a instalação de telefones com o prefixo 0800 para receber ligações de 
qualquer parte do Estado a respeito de problemas e dúvidas dos 
consumidores. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

N° 2.293/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves e outros, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja marcada 
audiência para se expor o tratamento dispensado pela PMMG a militares com 
problemas de saúde e solicitar a adoção de medidas visando á solução 
desse problema. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.294/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Justiça solicitação da Sra. Lady Borges da 
Silva Basílio em favor de seu filho Ricardo Borges Bernardo, preso na 
penitenciária de Ribeirão das Neves. 

N° 2.295/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Hospital da Baleia denúncia apresentada a esta Casa pela 
Sra. Euridete Silva Pio. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 2.296/2001, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja 
formulado voto de repúdio ao Presidente da República pela edição da Medida 
Provisória n° 2.418-1, que revoga o Código do Consumidor, no que tange às 
medidas de racionamento de energia elétrica. 

N° 2.297/2001, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que determine á 
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CEMIG a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica 
para o consumidor que ultrapassar a faixa de consumo que vier a ser 
estabelecida pelo Governo Federal. 

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhada à 
Comissão de Administração Pública denúncia apresentada àquela Comissão 
pelo Sr. Moacyr Lopes de Almeida, 2'-Sargento da PMMG. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados lrani 
Barbosa, Durval Ângelo, João Batista de Oliveira e Rêmolo Aloise. 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja impressa e 
distribuida cartilha de orientação ao consumidor no que tange ao 
racionamento de energia. (- Semelhante proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Márcio Cunha.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Educação e de Administração Pública e da Deputada Maria Olivia. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada 

Maria Olivia, telespectadores da 1V Assembléia, pessoas presentes nas 
galerias, ocupei esta tribuna, anteontem, para trazer ao conhecimento desta 
Casa o oficio do Conselheiro Sylo Costa, do Tribunal de Contas do Estado, 
recomendando a suspensão dos pagamentos que a Prefeitura de Belo 
Horizonte vem fazendo à Construtora Andrade Gutierrez, que resultam de 
acordo que pôs fim a uma ação de cobrança que a referida Construtura 
movia contra a Prefeitura pelo não-pagamento de créditos resultantes de 
várias obras, como a construção do túnel da Lagoinha e a retirada dos 
aguapés da Pampulha. 

Em aparte, o Deputado Rogério Correia informou que foi sub-relator da CPI 
da Câmara Municipal, que apurou diversos supertaturamentos e outras 
irregularidades nas obras objeto do exame da CPI. Informou, ainda, que a 
negociação com a Construtora foi transparente e aprovada pela unanimidade 
da Câmara Municipal e que as parcelas superfaturadas foram retiradas do 
total da divida negociada. Tenho em mãos, inclusive, o relatório da CPI que 
tratou das irregularidades nas obras da Construtora Andrade Gutierrez, 
referidas por mim e pelo Conselheiro relator da matéria, que teve inicio com a 
denúncia da Câmara Municipal ao Tribunal de Contas. 
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Quero comentar, em primeiro lugar, as declarações do Procurador da 

Prefeitura- ou seria advogado da construtora? -, que declara a preferência da 
empresa de receber importância menor a ter um valor maior transformado em 
precatório. O que pensarão as viúvas, os aposentados, os que tiveram 
terrenos desapropriados, os servidores que ganharam salários na Justiça e 
cujos créditos se transformaram em precatórios? Que juizo farão essas 
pessoas do Procurador - ou será do advogado da Andrade Gutierrez? -, 
sabendo que ajuda a evitar que supostos créditos de grandes empresas se 
transformem em precatórios e sâo pagos, enquanto amargam longa fila, no 
tamanho e no tempo? 

É doloroso saber que existem precatórios, dividas liquidas e certas, com 
mais de 1 O anos de atraso e que, com esses cidadãos, que a PBH considera 
de segunda classe, o Procurador - ou advogado da Construtora Andrade 
Gutierrez - nâo se preocupa. 

É preciso esclarecer que a negociação feita pela Prefeitura - apresentada 
como grande vantagem para o povo de Belo Horizonte - nâo é resultado de 
sentença transitada em julgado. Os insucessos jurídicos não se devem à 
incompetência da Procuradoria do Município na defesa dos interesses da 
Prefeitura? Quais serão os verdadeiros motivos que levam o Procurador-
Geral e os responsáveis pela política econômica da Prefeitura, contrariando 
os princípios do direito público, a "legalizar" acordos com o dinheiro público, 
como se a Prefeitura fosse uma empresa? 

Se nessa negociação, como afirmou o Deputado Rogério Correia, os 
valores superfaturados foram expurgados do valor da dívida, há confissão 
explícita de fraude contra o erário municipal praticado pela construtora. Quais 
os motivos, ocultos ou nâo, que não levaram a Prefeitura a declarar inidônea 
a Andrade Gutierrez? 

O relatório da CPI da Câmara Municipal, de que o Deputado Rogério 
Correia foi sub-relator e que faz parte da pasta cinza da Prefeitura, em que 
vamos colocando, cada vez mais, irregularidades, é estarrecedor. O custo da 
retirada de um hectare de aguapés custou, em 1987, US$56.373,80, num 
serviço sem licitação prestado pela Andrade Gutierrez. O mesmo serviço, em 
1989, custou, por hectare, o valor de US$3.688,20. Uma diferença de 
US$52.685,60. Nâo é incrível? E o Deputado Rogério Correia assinou esse 
relatório. 

Quem pode garantir que a licitação - a maior da história da Prefeitura -
para a despoluição da bacia da Pampulha, cujo resultado foi antecipado por 
anúncios cifrados nos jornais "Correio Braziliense" e "O Tempo" de Betim, 
não faz parte dessa "negociação" feita no período em que o Dr. Célio de 
Castro fazia a sua campanha para a reeleição? 

O grave nesse episódio é a desfaçatez com que se defendem negócios 
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com empresas, como se o poder público pudesse fazer isso e como se os 
eventuais detentores do poder fossem donos da verdade, da moralidade e, 
mais do que isso, do erário municipal. 

O Deputado Rogério Correia diz que a transação foi transparente. E 
confessa que houve um negócio. Negócio no qual a Construtora desiste de 
itens superfaturados 

Repito. A Construtora Andrade Gutierrez, Deputado Kemil Kumaira, desistiu 
dos itens superfaturados e, mesmo assim, continuou a vencer as licitações 
no município, vencendo uma recentemente. (-Lê:) 

"O Deputado Márcio Cunha propós audiência pública para discutir o 
assunto. Estou de acordo, embora isso pareça desnecessário. Os 
documentos estão com o Ministério Público, que saberá cumprir as suas 
obrigações constitucionais. O Tribunal de Contas do Estado certamente 
retomará as investigações, apesar das dificuldades antecipadas pelo 
Conselheiro Relator Sylo Costa. É importante que a Câmara Municipal 
assuma o seu papel fiscalizador e, diante dos novos dados, reexamine a lei 
que autorizou o Executivo a fazer negócios que, mesmo revestidos de 
legalidade pela ação da Câmara, pouco têm de moralidade, como tenho 
demonstrado. Comunico que estou enviando todo o material de que disponho 
ao Tribunal de Contas da União, em virtude de verbas federais terem sido, 
provavelmente malversadas nessa obra". 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, tudo isso é lamentável. Mais estarrecedor 
ainda é impor á população de Belo Horizonte o pagamento de uma dívida 
que - procura repetir o Procurador-Geral do mumc1p1o - é de 
R$143.000.000,00. É necessário que se lembrem de que o acessório elevará 
essa divida dos belo-horizontinos com a Construtora Andrade Gutierrez a 
R$400.000.000,00, como demonstrei com dados obtidos pela CPI da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, de que o Deputado Rogério Correia foi sub-
relator. Parabenizo-o pelo relatório, que se tornou peça histórica para 
demonstrar as irregularidades cometidas por essa Construtora. O que mais 
chama a atenção é a cobrança de cada um dos itens realizados pela 
Construtora na obra da retirada dos aguapés da lagoa da Pampulha e da 
retirada de argila. Esses números são estarrecedores. A cobrança pelo 
hectare de retirada dos aguapés somada ao número de viagens, que se 
aproxima de 8 mil, não comprovadas, e o que era permitido aos caminhões 
levar, juntando tudo isso mais a planilha utilizada para a retirada dos 
aguapés, que foi a mesma utilizada para a obra de canalização do Arrudas, 
faz-nos relembrar dos anos que gostaríamos de esquecer. Pagar essa divida, 
impedindo que chegasse a ser por precatório, para mim, sem dúvida é 
lamentável. Espero que a população de Belo Horizonte não continue a pagar 
uma dívida que não é sua. 
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O Deputado Rogério Correia (em aparte)*- Deputado João Leite, V. Exa. 

insiste nesse assunto corretamente. Tudo que necessita de explicação tem 
de ser explicado. Esclarecerei com relação á época em que foi feito esse 
superfaturamento. Não foi feito no Governo Patrus Ananias nem no Governo 
Célio de Castro, mas no passado, especialmente nos Governos Hélio Garcia 
e Sérgio Ferrara, enquanto Prefeitos de Belo Horizonte. 

Foi exatamente ai que essas megaobras foram feitas com dinheiro das 
empreiteiras. Não havia processo licitatório. Essa a denúncia que fazemos 
em todo o relatório. Existiu apenas uma licitação, se não me engano, em 
1982. E, a partir daí, foram feitos trechos de aditamento nas obras do 
Arrudas, o mesmo acontecendo nas obras do Túnel da Lagoinha. E, quanto 
aos aguapés, o contrato foi feito depois de sua retirada. Foi uma série de 
irregularidades denunciadas e que remeti ao Tribunal de Contas e ao 
Ministério Público, os quais infelizmente, não deram seqüência ás apurações. 

No Governo Azeredo, os contratos ainda permaneceram, só sendo 
liquidados no Governo Patrus. No Governo, na época em que Azeredo foi 
Prefeito, houve o acordo com todas as outras empreiteiras, que, também, 
tinham superfaturado obras: a COWAN, a TRATEX, a Mendes Júnior e a 
ENGESOLO, sem que a Prefeitura tivesse perdido em nenhuma instância. 
Também fez esse acordo. Isso tem um histórico, e o acordo dessas dividas 
foi feito em duas etapas: a primeira delas, na quase totalidade das empresas, 
através do ex-Prefeito Azeredo, com exceção da Andrade Gutierrez, que não 
quis fazer acordo com o Governo Azeredo e preferiu continuar na Justiça. 
Essa questão colocaremos com mais tempo, mas solicitaria a atenção de V. 
Exa. para o assunto, para que esse debate não seja um debate de surdos. 

O Deputado João Leite - Deputado Rogério Correia, quero ouvir o 
pronunciamento de V. Exa. Ninguém concorda com o que foi feito. Se não 
havia uma decisão em relação á questão, se o Tribunal de Justiça não 
dispunha dos dados do Tribunal de Contas, como a Prefeitura fez o acordo 
para que a Andrade Gutierrez recebesse 400 milhões? É lamentável. 

Obrigado. 
• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem o 

Brasil acompanhou com grande expectativa o pronunciamento final do 
Senador Antônio Carlos Magalhães. Prometeu ao Pais um pronunciamento-
bomba, com acusações, denúncias, mostrando situações ainda não 
conhecidas por parte da grande imprensa. O que aconteceu, ontem, posso 
dizer, como se diz popularmente: "A montanha pariu o rato". De fato, tudo o 
que disse S. Exa. não constituiu novidade. O Senador referiu-se a fatos 
antigos, reprisou mágoas, destilou ódios, bem ao "estilo malvadeza" de 
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Antônio Carlos. Aparentemente, seria um pronunciamento comum, e não o 
foi porque se trata de um Senador que fez política durante 50 anos no Brasil. 
Mas o motivo maior pelo qual o seu pronunciamento não pode passar 
despercebido é que, embora não tenha revelado grandes novidades, ficou o 
Sr. Antônio Carlos devendo ao Brasil explicação sobre diversos temas que 
apenas tangenciou, sem trazer maiores detalhes. 

Ao dizer que este Governo está afundando na corrupção, na omissão e na 
falta de decisão do Sr. Presidente Fernando Henrique, o Senador ACM 
demonstrou que conhece muito e o povo brasileiro espera que ele ainda 
continue dizendo mais coisas. Não tenho predileção pela pessoa do Senador 
ACM nem envolvimento maior com o seu partido, embora o respeite, mas 
acho que jogar agora, na lata de lixo, o pronunciamento do ex-Senador é 
muito fácil e cômodo. 

É preciso que o Governo Fernando Henrique aceite abrir a "caixa-preta" 
das negociatas, das privatizações, que se instale uma CPI da corrupção para 
que se rasgue por inteiro esse véu que esconde situações a que se referiu 
ontem o Senador ACM e que aprofunde nas investigações para buscar e 
provar irregularidades, punir os culpados para que o País seja passado a 
limpo. 

Diria que teremos, talvez, de imitar a Itália, fazendo uma verdadeira 
"operação mãos limpas" para resgatar a dignidade do povo brasileiro, 
infelizmente enlameada por um Governo irresponsável que está levando o 
Brasil para as trevas, com toda a significação que essa palavra tem. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, amanhã, dia 1° de junho, é dia de mais um 
aniversário de emancipação política e administrativa da cidade de Pedra 
Azul, que é uma cidade das bonitas e hospitaleiras, com um povo tradicional, 
que bem honra as tradições da cidade, berço de grandes brasileiros. É uma 
cidade hoje muito bem administrada pelo Prefeito, Dr. Gérson da Costa Filho, 
e pelo seu Vice, Dr. Naílton, que comanda uma equipe administrativa de 
gente honesta, correta, competente, que está resgatando essa cidade. Em 
pouco tempo, Pedra Azul voltará a ser o que sempre foi: o orgulho de seus 
filhos. 

Receba, povo de Pedra Azul, a nossa homenagem. Amanhã, a cidade 
estará em festas, com inauguração de obras que demonstram o estilo 
administrativo sério do Prefeito, Dr. Gérson. Eleito pelo povo da cidade, 
assumiu uma Prefeitura com imensas dificuldades, mas está conseguindo 
colocar em dia o seu trabalho e o seu papel. 

Outro assunto que me traz a esta tribuna é fazer uma saudação aos 
peemedebistas que, no penúltimo domingo, elegeram o Deputado Saraiva 
Felipe como o Presidente do PMBD. Abordamos o assunto aqui de outra 
feita, mas não nos referimos á figura principal dessa disputa, o próprio 
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Deputado Saraiva Felipe. Secretário-Geral do PMDB, Saraiva foi meu 
primeiro Secretário Municipal de Saúde, em meu primeiro mandato de 
Prefeito da cidade de Montes Claros. Ali, Saraiva, que é médico sanitarista, 
plantou a estrutura do Sistema Único de Saúde. Saraiva Felipe, Ézio 
Cordeiro, Sérgio Arouca, lideres de um movimento nacional que criou a 
ossatura do Sistema Único de Saúde, hoje tão criticado por alguns, mas que 
provou ser a solução para o acesso amplo e irrestrito de qualquer cidadão ao 
atendimento à saúde. 

Esse Saraiva, que foi meu Secretário Municipal de Saúde em Montes 
Claros, galgou os mais altos degraus da administração pública da área de 
saúde de Minas e do Brasil. Foi Secretário de Estado da Saúde do 
Governador Hélio Garcia, fazendo um belo trabalho naquela Pasta. 

Foi Secretário de Previdência do Ministério da Previdência Social no 
Governo José Sarney, sendo titular o Ministro Waldir Pires. E ali também 
implantou o seu trabalho. 

Deputado majoritário em Montes Claros pela segunda vez, agora coroa a 
sua atuação política ocupando a Presidência do PMDB, para alegria 
daqueles que o conhecem e para nossa garantia de que o PMDB esteja em 
boas mãos. Saraiva, à frente do PMDB, imprimirá um ritmo diferente, 
caminhará rumo às eleições e à vitória em 2002, que - temos plena 
consciência - vai acontecer. 

Aproveito esta oportunidade, já quase ao final do primeiro semestre deste 
ano, para prestar contas, como parlamentar, sobre algumas matérias que 
apresentamos nesta Casa e que estão em tramitação. Como sabem, por ter 
sido Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos do Governo 
Itamar Franco, em seu primeiro ano, estou atuando nesta Casa há pouco 
mais de um ano. Mas, nesse período, procuramos trabalhar junto aos 
companheiros, buscando apresentar propostas, buscando participar de 
discussões, buscando apresentar sugestões para melhorar a condição de 
vida do povo mineiro. 

O nosso primeiro projeto não está relacionado ao Norte de Minas e ao 
Jequitinhonha, regiões que tenho a honra de ajudar a representar nesta 
Casa, junto com outros pares. Propusemos a criação, por lei, da Área de 
Proteção Ambiental Sul - APA Sul -, que atende a toda a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Esse projeto já está quase pronto para ser 
votado em Plenário. 

Outro projeto de nossa autoria foi aprovado ontem, em 1 • turno, e diz 
respeito à troca de área de terreno entre duas cidades do Norte de Minas, 
Juvenilia e Montalvãnia, a qual já foi aprovada pelas Cãmaras Municipais, 
pelos Prefeitos e pelo povo daquelas duas cidades. Na próxima semana, 
iremos aprová-lo em 2" turno. 
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Um terceiro projeto de nossa autoria está tramitando nesta Casa e 

dispõe sobre a proibição da produção, da comercialização e do uso do 
amianto no território mineiro. Já ficou comprovado que o amianto causa 
câncer. Por isso, diversos Estados, como São Paulo, e vários países já 
proibiram o seu uso. Em Minas Gerais, sendo aprovado esse projeto, ficará 
também proibido o uso de amianto, e as indústrias que o produzem vão 
procurar outra fibra para substituírem esse produto de baixo valor, para que a 
população mais carente não fique sem uma substituição. 

Há ainda outro projeto, um debate que iremos promover no próximo dia 11, 
segunda-feira, ás 14 horas, neste Plenário. Aqui estaremos debatendo, com 
as Comissões de Direitos Humanos e de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas, sobre a viabilidade jurídica, econômica e social das chamadas 
nidios comunitárias. 

Mesmo sendo um dos proprietários da Rádio Terra, em Montes Claros, que 
é uma rádio AM líder de audiéncia no Norte de Minas, sou claramente a favor 
da liberdade de comunicação e a favor do eficaz funcionamento das rádios 
comunitárias em nosso Brasil. Estou convencido de que criaram cartórios sob 
a forma de concessões de rádio, e sabemos que essas concessões, em 
passado muito recente, já serviram como moeda de troca em barganhas de 
apoio político de Deputados que criaram feudos para serem proprietários de 
algo que, ao fim e ao cabo, é direito de todos. 

O debate que vamos ter envolverá não só as entidades que defendem o fim 
das rádios comunitárias, a apreensão dos equipamentos - o que, hoje, 
infelizmente, acontece -, mas também aqueles que defendem a permanéncia, 
a legalização e a liberdade de comunicação para as rádios comunitárias. 
Será o momento de defendermos a liberdade de comunicação. 

Esse debate dará bem a medida de como o assunto é importante, porque, 
em todos os recantos de Minas, a começar pelas menores cidades, existe 
uma rádio comunitária que informa e divulga, prestando inestimáveis serviços 
as pequenas comunidades. Mas a Policia Federal, muito freqüentemente, sai 
de Belo Horizonte, viaja 500, 600 ou 800km, passa por cima de bocas-de-
fumo. de pontos de distribuição de drogas, em cidades onde, infelizmente, 
cresce o tráfico de drogas, dizimando famílias, e vai lá, a muitos quilômetros 
de distância, fechar uma emissora de rádio, que, por prestar um serviço de 
utilidade pública, de divertimento, não deveria ser fechada, como está 
acontecendo. 

Esse é um debate para ser feito na segunda-feira. Aproveitamos para 
convidar todos os interessados, especialmente os responsáveis por rádios 
comunitárias, chamadas por alguns de rádios piratas, para virem a esta Casa 
debater democraticamente esse assunto, ouvir sugestões e talvez buscar 
uma legislação estadual para a implantação desse tipo de serviço. 



56 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, no último dia 29 apresentei um projeto, 

que já está sendo discutido na Comissão de Educação, estabelecendo a 
obrigatoriedade de as universidades públicas de Minas reservarem um 
mínimo de 50% das vagas do ensino superior para alunos egressos das 
escolas públicas de ensino fundamental e médio. Esse projeto, de nossa 
autoria, em seu art. 1°, define muito bem o que estamos querendo. (-Lê:) 

"Art. 1°- As universidades e faculdades públicas estaduais ficam obrigadas 
a reservar em seus processos seletivos no mínimo 50% das vagas por curso 
e por turno para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os 
ensinos médio e fundamental em escolas públicas". 

Hoje existe um verdadeiro gargalo, comprimindo os mais humildes, os mais 
pobres, que estudam nas escolas públicas. Segundo uma estatística 
publicada pela revista "Veja", em cada 9 alunos da escola particular, 1 
ingressa na escola superior pública e gratuita, mas 1 aluno da escola pública, 
dos ensinos fundamental e médio, para 104 outros das escolas particulares. 
Isso prova que o aluno mais pobre que ingressa na escola pública 
dificilmente conseguirá uma vaga num curso superior público. É preciso criar 
uma prioridade, uma reserva para aqueles que têm mais dificuldades, porque 
o pobre não tem culpa de não conseguir pagar uma escola particular cara, 
um cursinho pré-vestibular caro a fim de ingressar em uma universidade 
pública. Isso é uma verdadeira discriminação social praticada pela lei contra 
os mais humildes. Eu, que também vim de uma camada humilde, não teria 
acesso á universidade pública gratuita nos dias de hoje. Na minha época, 
como a UNI MONTES era particular, tive de pagar pelo meu curso superior. 

Esse projeto movimentará a classe estudantil de Minas Gerais e talvez do 
Brasil. No Senado Federal já existe um projeto de autoria do Senador Antero 
de Barros, com o mesmo fim. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
desde já estamos fazendo um debate sobre esse assunto tão importante. 
Vamos aprovar o projeto que reserva 50% das vagas nas universidades 
públicas para os alunos que saíram das escolas públicas de ensino 
fundamental e médio, porque estaremos prestando um grande serviço, 
ajudando a formar mais brasileiros nas escolas superiores públicas. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, tivemos oportunidade, 
na data de ontem, de participar de audiência pública que envolveu três 
Comissões: a de Saúde, representada pelo Deputado Marco Régis; a de 
Direitos Humanos, representada pelo Deputado Marcelo Gonçalves, e a de 
Administração Pública, da qual sou membro efetivo e que foi representada 
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ainda por outros parlamentares. Sr. Presidente, o assunto que nos traz à 
tribuna, nesta tarde, é extremamente sério. Ontem tivemos a oportunidade de 
discutir, nessa audiência pública, a questão da saúde dos policiais e 
bombeiros militares de Minas Gerais, e ficamos mais surpresos do que 
podíamos imaginar. Conforme declaração do Cel. Gelson Rubens, Diretor de 
Saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, temos, atualmente, cerca 
de 1.800 policiais e bombeiros afastados, temporária ou definitivamente, dos 
seus serviços. Que números são esses? Isso significa 5% do efetivo das 
duas corporações e representa cerca de dois batalhões. É como se 
pudéssemos retirar o policiamento de todo o batalhão de Manhuaçu, o 11° 
Batalhão, e de todo o batalhão de lpatinga, que é o 14° Batalhão. Cada 
batalhão possui, normalmente, de 800 a 900 policiais. É um número 
alarmante, e a tendência é aumentar cada vez mais. Precisamos ter um 
carinho especial com a saúde do setor da segurança pública, em relação à 
qual temos de promover uma reforma estrutural. Não me cansarei de ocupar 
a tribuna desta Casa para trazer à sociedade mineira assuntos de grande 
relevância como esse. 

Ontem, tivemos o exemplo da covardia - e gostaria de repetir, Sr. 
Presidente -, da covardia com que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 
Militar tratam estes policiais que vêm, ao longo dos anos, prestando serviços 
e, no momento em que adoecem, em virtude de acidentes de trabalho, por 
um acidente de viatura ou por terem sido baleados em troca de tiros, são 
jogados às traças, encostados num canto do quartel. Além de serem 
discriminados pelos seus superiores, os chamados gerentes da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros, esses homens estão adoecendo mais ainda, 
porque, do ponto de vista psíquico, a situação está piorando. Na tarde de 
ontem, tivemos relatos no auditório do Teatro, com a presença de cerca de 
100 participantes, que contaram detalhes de sua vida profissional e relataram 
de que forma se encontram encostados. 

Temos alguns absurdos, como é o caso de Nova Lima, para onde fiz 
questão de encaminhar um ofício cobrando do Comando da Polícia Militar e, 
em especial, do Cel. José Antonino de Oliveira. Recebi uma resposta do Cel. 
Severo, dizendo das providências tomadas. Para que os senhores tenham 
idéia de como acontecem abusos internamente, na Companhia de Nova 
Lima, tivemos um Tenente Dentista, do quadro de Oficiais de Saúde, 
emitindo pareceres médicos em casos de policiais. Fizemos a denúncia, e o 
Cel. Severo tomou as providências administrativas, sanando aquela 
irregularidade. É um absurdo que um oficial com formação de dentista possa 
fornecer laudos e expedir receitas médicas numa companhia da Polícia 
Militar. Assim, trata-se de órgão do Estado que deveria estar cumprindo as 
leis ou que pelo menos deveria cumpri-las, mas que tem em seus quadros 
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alguns oficiais praticando uma barbaridade como essa. Tivemos o registro 
do caso do Soldado José Alfredo de Venâncio, de Juiz de Fora, que está há 
12 anos afastado definitivamente da atividade policial. Mas, para nossa 
surpresa - apesar da Resolução n° 3.444, que dita normas para os casos 
relacionados com a saúde dos membros da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros-, vimos que o Cel. Gelson Rubens, Diretor de Saúde, quando era 
Major, em Juiz de Fora - obviamente, do quadro de saúde -, dispensou 
aquele Soldado definitivamente para que pudesse percorrer os trâmites 
oficiais e requerer a sua reforma, sua aposentadoria por motivo de saúde, por 
invalidez, por problemas clinicas. No entanto, infelizmente, hoje, já chegou ao 
posto de Coronel, porque já se passaram oito anos. O Soldado já estava 
afastado há quatro anos, e já se passaram mais oito anos depois dessa 
decisão. O Major foi promovido a Tenente-Coronel e a Coronel, mas o 
Soldado sequer foi reformado ou aposentado. 

Por que isso acontece? Por vontade deliberada de quem está comandando 
a Policia Militar. Não quero culpar especificamente o atual comando, o Cel. 
Álvaro Nicolau. De qualquer forma, fazemos esses registros porque 
queremos ver esses casos solucionados. Infelizmente, houve dezenas de 
denúncias na tarde de ontem, ao vivo. Foram relatos de policiais a respeito 
de abusos cometidos pela Junta Central de Saúde e pelos Comandantes de 
unidades que não obedecem â ética médica. 

Tivemos esta nota instrutiva. Penso que temos aqui uma situação no 
mínimo equivocada. (- Lê:) "Um parecer que conclua pela inaptidão do militar 
para freqüentar curso ou estágio não implicará em declaração de sua 
incapacidade para o serviço. Além disso, o Comandante da unidade poderá 
homologar parecer". Como um Tenente-Coronel ou um Major que não tem 
formação médica poderá homologar um parecer médico, um parecer técnico 
e dizer que aquele policial está liberado de cumprir uma dispensa no quartel 
ou em sua casa? O que acontece? Vários de nossos companheiros 
Deputados são médicos, e quero que conheçam o absurdo que acontece. 
Existem médicos conveniados com a Policia Militar. O policial procura aquele 
convênio que já está registrado dentro das normas da corporação e é 
dispensado pelo médico para fazer seu repouso em casa. Mas, quando essa 
dispensa chega ás mãos do Comandante do batalhão ou da Companhia, ele 
diz que a dispensa médica não vale. E muda a deliberação médica. Se a 
licença era, por exemplo, de dez dias, passa a ser de cinco. 

Pergunto aos Deputados e principalmente aos profissionais da medicina se 
isso é ético. Será que essa decisão é legal? Concedo aparte ao Deputado 
Marcelo Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Primeiramente, Deputado 
Sargento Rodrigues, gostaria, mais uma vez, de parabenizá-lo pela audiência 
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de ontem, requerida por V. Exa. Como médico, fiquei estarrecido com o 
que vi. São mais de 3 mil Soldados, Cabos e Tenentes da Policia Militar e do 
Corpo de Bombeiros enfrentando essa situação abordada por V. Exa. Essa é 
a grande verdade. 

O médico que é credenciado pelo Serviço de Assistência à Saúde - SAS -
da Policia Militar atende a um cidadão da policia, mas o Comando não aceita 
o seu atestado. O Dr. Guilherme estava aqui, representando o Sindicato dos 
Médicos, que também achou isso um absurdo. 

Quando esse cidadão policial se encontra de licença em sua casa, 
diariamente o Comando manda uma viatura para saber se está em casa ou 
não. Houve depoimentos que diziam que até aos sábados e domingos o 
indivíduo não poderia sair de casa, porque deveria ficar em casa dia e noite, 
vigiado pelo Comando. 

Outro absurdo que está acontecendo é que muitas vezes um policial é 
reformado e por um motivo qualquer fazem com que ele volte a trabalhar e o 
mandam limpar chão, atender telefone, sem direito nenhum de subir na sua 
carreira. Vai ser Soldado pelo resto da vida, sem direito a fazer cursos e mais 
nada. Para trabalhar esse cidadão serve, mas para progredir na sua vida 
profissional não serve. Deputado Sargento Rodrigues, parabenizo mais uma 
vez V. Exa. pela audiência realizada com todos policiais e também pela 
audiência que vamos ter com o Governador Itamar Franco. Muito obrigado 
pelo aparte. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a colaboração do nobre 
companheiro Deputado Marcelo Gonçalves, que tivemos a oportunidade de 
conhecer melhor por seu trabalho na CPI do Narcotráfico. Na Casa, também 
como médico, pode dar o seu testemunho porque viu e ouviu o relato 
daqueles militares. 

Sr. Presidente, para que possamos esclarecer melhor a opinião pública, 
vamos dar um exemplo. Como acontecem essas aposentadorias por 
invalidez ou por problema clínico na Policia Militar e no Corpo de Bombeiros? 
Em caso de sofrer acidente em serviço ou de contrair uma moléstia em 
serviço, o policial poderá ficar afastado ininterruptamente, num período 
máximo de três anos. Se o fato ocorrer fora de serviço, poderá ficar afastado 
ininterruptamente, no máximo por dois anos. Passados esses períodos, o 
Comando da Policia Militar e de Bombeiros é obrigado a aposentá-lo, 
conforme o jargão militar, a reformá-lo. 

Pasmem, senhores e senhoras. O que acontece para que um Soldado 
chegue a ficar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, como o caso do Soldado José 
Alfredo de Venâncio, de Juiz de Fora? A Resolução n° 3.444 prevê essa 
norma. Mas a Diretoria de Saúde da Polícia Militar, por total inoperância e 
omissão, em conivência com a Junta Central de Saúde e com os serviços de 
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saúde das unidades, deixam o cidadão afastado por um período de um 
ano. Completado um ano, a Junta Central de Saúde encaminha aquele 
policial para o serviço de assistência à saúde da sua unidade, do seu 
batalhão. Ali permanece por um período de uma semana, para que seja 
rompida a licença ininterrupta. Passada uma semana, esse militar é 
novamente encaminhado à Junta Central de Saúde, quebrando a interrupção 
daquela licença. Ai o militar vai ficando, por mais um, dois, três ou quatro 
anos. Isso é feito de forma ardilosa, para prejudicar o cidadão, fazendo com 
que o policial que prestou concurso para exercer sua função de atividade 
operacional ou administrativa possa ser jogado no chamado subemprego da 
Policia Militar e do Corpo de Bombeiros. 

Sr. Coronel, não aceitamos esse subemprego, porque o cidadão, quando 
vem da sociedade, não presta concurso para isso. O Deputado Marcelo 
Gonçalves nos lembrou oportunamente que foi aprovado um requerimento 
pelos Deputados Cabo Morais, Sargento Rodrigues, Marco Régis e Marcelo 
Gonçalves, que participaram daquela audiência pública. 

Estamos solicitando uma audiência pública com o Sr. Governador, porque 
ele tem de tomar conhecimento do que aquelas pessoas responsáveis pela 
saúde do policial e do bombeiro militar estão fazendo, deixando-os mais 
doentes, porque estão desesperados, tentando percorrer os trâmites legais 
para obter a sua reforma ou o acesso livre à sua carreira militar e, quando da 
dispensa médica, fica impedido de fazer um curso e ser promovido. Ai, nem 
são promovidos ou aposentados. 

Essa situação é muito grave. Não podemos conviver com esse tipo de 
comportamento por parte da área de saúde da Policia Militar. Peço ao Cel. 
Álvaro Nicolau e ao Cel. Severo Augusto que tomem providências enérgicas, 
porque estaremos cobrando do Governador Itamar Franco uma postura séria. 

Não poderia deixar de dizer aqui uma frase do cantor Geraldo Vandré: 
" ... Nos quartéis nos ensinam antiga lição, de morrer pela Pátria e viver sem 
razão." Será que é isso que ainda continuam ensinando isso nos quartéis da 
Policia Militar e do Corpo de Bombeiros? Isso tem de mudar. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, 

inscrevi-me hoje para tratar de um assunto, mas, devido ás palavras 
proferidas pelo Deputado João Leite, gostaria de colocar, rapidamente, 
opinião sobre esse tema. 

Em relação ao acordo feito entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a 
Andrade Gutierrez, é preciso, em primeiro lugar, nos remeter ao passado, 
para saber a origem dessa divida feita pela Prefeitura com as diversas 
empreiteiras que trabalharam em determinado período. 

Tivemos um período rico em obras que foram feitas, no geral, sem licitação 
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pública ou com licitação de um trecho ou pequeno pedaço, que foram 
sempre aditadas, no meu entender e da CPI naquela ocasião, de forma 
equivocada, ilegal e, até diria, imoral. Portanto, o endividamento da Prefeitura 
foi crescente. Essas empreiteiras, vamos dizer assim, arrumavam a verba em 
nível federal e faziam as obras em Belo Horizonte, com preços jamais 
controlados por licitação pública. Quero citar, como exemplo, as obras feitas 
no ribeirão Arrudas. Foram feitas apenas duas licitações. Uma, em 1979, 
ganha pela Andrade Gutierrez, e outra, em 1983, ganha pela Mendes Júnior. 
A partir dai, as obras foram aditadas. A Mendes Júnior passou um pedaço 
para a COWAN, um pedaço para a TRATEX, fazendo verdadeira confusão 
de contratos, em que as empreiteiras iam fazendo as obras e superfaturando. 
Com isso, a Prefeitura ia se endividando. E o dinheiro não era municipal, 
mas, sim, conseguido pelas empreiteiras em nível federal. 

O endividamento da Prefeitura foi imenso e bateu às portas de vários 
governos. O primeiro Governo a iniciar o pagamento dessa divida foi o dos 
Srs. Pimenta da Veiga e Eduardo Azeredo, que fizeram um acordo com 
essas empreiteiras. Mas as dividas eram crescentes. E eram di vidas de 
superfaturamento feito em época anterior- é bom frisar isso -, em especial no 
Governo Hélio Garcia, mas, também, no Governo Mauricio Campos, com o 
Prefeito Sérgio Ferrara posteriormente, e outros. 

Mas o grosso do endividamento se deu na época de Hélio Garcia, e abro 
parêntese para dizer que o seu Secretário de Assuntos Extraordinários era o 
Sr. José Geraldo Ribeiro, mais conhecido como Josê Geraldo Quinzinho, um 
dos anões do orçamento e dono da ENGESOLO, o qual controlava e 
coordenava as obras em Belo Horizonte. 

Esse endividamento fez com que a Prefeitura tivesse que arcar com o 
pagamento. No primeiro acordo feito, o Governador Eduardo Azeredo pagou 
a Mendes Júnior, a TRATEX, a COWAN e outras empreiteiras, com a 
redução de um valor de mais de 60%, segundo informações do Deputado 
Amilcar Martins. Isso não significa equivoco do Governo, estou apenas 
localizando o fato. 

No entender da CPI, houve superfaturamento, e o Governo Azeredo 
também fez o acordo para pagar a divida, sendo que também não tinha 
transitado em julgado, ou terminado na Justiça. Eram as mesmas obras. 
Peço ao Deputado João Leite que preste atenção a isso: as obras do 
Arrudas, da retirada dos aguapés e do túnel da Lagoinha eram referentes á 
Andrade Gutierrez, e as do Arrudas, referem-se à Mendes Júnior, à TRATEX 
e à COWAN . 

É bom que o Tribunal de Contas esteja tratando do assunto agora, pois 
insisti que tanto ele quanto o Ministério Público dessem, na ocasião, solução 
para a questão, o que não aconteceu. Infelizmente, os responsáveis 

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



continuam impunes, e o povo de Belo Horizonte arcou com o pagamento 
das obras, inclusive com o superfaturamento. 

62 

A Andrade Gutierrez não quis fazer o acordo, continuou na Justiça e, 
posteriormente, veio a ganhar no STF. O Deputado João Leite diz, com 
razão, que a sentença não transitou em julgado. Havia ganho em todas as 
instâncias, mas não transitara em julgado, porque, se assim tivesse 
acontecido, não poderia ter havido acordo nem lei municipal, ter-se-ia que 
pagar à vista. Por isso, foi necessário que se fizesse o acordo na ocasião, 
com o aval da Câmara Municipal. 

Portanto, no que diz respeito a esse fato, insisto que o acordo foi feito à luz 
do dia. Houve irregularidades no passado e superfaturamento nas obras, e o 
relatório que assino, cujo relator foi o Deputado José Lincoln Magalhães, não 
deixa dúvida quanto a isso na retirada dos aguapés, na construção do túnel 
da Lagoinha, e nas obras do Arrudas, da Cristiano Machado, da Vilarinho e 
outras. Isso foi acertado através de acordos. 

Pode-se discutir o mérito do acordo, se estava ou não correto, mas, 
considerando-se que o ex-Prefeito Pimenta da Veiga fez acordo rebaixando o 
valor da dívida em 60% e que a Prefeitura baixou o valor devido à Andrade 
Gutierrez de R$622.000.000,00 para R$143.000.000,00, a serem pagos ao 
longo de 14 anos, constatamos que foi um acordo mais vantajoso do que os 
outros, além de explícito. 

Quis esclarecer o fato porque, de acordo com as palavras do Deputado 
João Leite, parece que a Câmara Municipal fez um acordo obscuro, sem 
querer saber de nada, o que não foi verdade. Segui o processo, exatamente 
porque tinha um passado na CPI que me levava a ter cuidado com relação 
àquelas obras. 

É ótimo que o Tribunal de Contas se preocupe com o fato, pois a Prefeitura 
continua a pagar a Andrade Gutierrez e outras empresas. Havendo 
comprovação da irregularidade e paralisação legal desse processo, no que 
diz respeito ao pagamento, será ótimo, e dou todo o meu apoio, até para 
livrar o povo desse pagamento. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Obrigado. Tentarei ser breve, 
embora saiba que não consiguirei falar tudo que desejo sobre esse assunto 
neste aparte. 

Efetivamente, o então Prefeito Pimenta da Veiga foi à Câmara Municipal, 
quando V. Exa. era Vereador, e acertou exatamente a possibilidade dessa 
negociação com os credores da Prefeitura, a partir da confissão de dívida 
feita pelo ex-Prefeito Sérgio Ferrara. Isso foi feito com relação ao principal, 
sem incluir juros por parte desses credores, ao contrário do caso da Andrade 
Gutierrez, em que o principal era R$192.000.000,00. V. Exa. fez uma conta 
de uma bola de neve de juros que transformou a dívida nesse valor. 
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Como Presidente da Câmara Municipal, em dezembro de 1993, recebi 

um requerimento com o número regimentalmente necessário de assinaturas 
para a instalação da CP I. Dez dias depois, instalei a CPI e, em maio de 1994, 
esta apresentou seu relatório final, em que constava a assinatura de V. Exa. 
Como era um relatório pesado, cumprindo com a minha obrigação, 
encaminhei-o ao Tribunal de Contas. No acordo feito pelo Prefeito Pimenta 
da Veiga, não havia ainda essas apurações constantes da CPI. Havia 
suspeita de problemas graves relativos a essas questões. E não havia 
também o parecer do Tribunal de Contas, do grande e sério Conselheiro Sylo 
Costa. Gostaria de mostrar-lhe a diferença entre um fato e o outro. Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Amilcar Martins. No 
caso da Andrade Gutierrez, o parecer do Tribunal de Contas é de 1997. Não 
havia esse parecer, mas o relatório da CPI, por si só, não foi capaz de 
paralisar o processo, e a Prefeitura perdeu a decisão no STF. O acordo foi 
feito exatamente por isso. 

Sr. Presidente, fui pego de surpresa por uma notícia divulgada pela 
imprensa, dizendo que o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil - SINDPOL 
- esteve com o Presidente da Assembléia para solicitar que eu, o Deputado 
Marcelo Gonçalves, o Deputado Paulo Piau e os demais membros da CPI do 
Narcotráfico entregássemos a lista da banda podre da Polícia Civil. Quando 
encerramos o trabalho dessa CPI, deixamos bem claro a existência dessa 
banda podre, mas não fomos os primeiros a detectá-la. Aqui, na Assembléia 
Legislativa, as CPis das Carteiras de Habilitação, da Carceragem e do 
Garimpo já tinham apontado os policiais civis desonestos. Além disso, o 
Ministério Público disse que, apenas na Promotoria de Direitos Humanos de 
Belo Horizonte, a cada um dia e meio, um policial é processado, na maioria 
policiais civis. Isso tudo mostra que há uma banda podre que precisa ser 
varrida, para o bem da instituição, para que tenha crédito. Os próprios 
policiais civis honestos detectam esse problemas e fazem essas denúncias. 
Caso não queiram reconhecer isso, exigindo os nomes, já estou colhendo os 
dados do Ministério Público, da Ouvidoria de Polícia, da Corregedoria-Geral 
de Polícia, das CPis, da Comissão de Direitos Humanos e da imprensa, para 
que possamos apresentar o fruto de um trabalho que estou propondo, de 
uma CPI da Polícia Civil. Não sabemos o percentual de policiais civis 
envolvidos na banda podre. Não sei se é 1%, 99%, 50%, 70% ou 30%. 

A Secretaria da Segurança Pública e a Corregedoria de Polícia é que 
deviam saber isso, e não os Deputados da Assembléia Legislativa. Mas, 
parece-me, nesse caso, não haver vontade política do Governo do Estado 
em detectar a banda podre e estirpá-la da instituição, a fim de moralizá-la 
para que volte a ter credibilidade. Como isso não acontece, lanço a proposta 
da CPI da Polícia Civil e espero que a Deputada Elaine Matozinhos, que 
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acompanhou o Sindicato dos Policiais para conhecer o percentual da 
banda podre, também a assine. Assim conheceremos o percentual da banda 
podre e da banda boa. Não seria, em tese, o papel do parlamento. Mas, se o 
Governo não toma a iniciativa, assim como não o fazem a Secretaria da 
Segurança nem os Sindicatos, preferindo fingir que nada existe de errado, 
proponho que o parlamento assuma esse trabalho. Trata-se de uma árdua 
missão, e sofreremos, juntamente com nossos familiares, novas ameaças. A 
cada nome que surge, perigo de vida teremos, mas isso é preferivel até para 
o bem da própria instituição. Fica aqui este desafio. Já temos um 
requerimento, aprovado na Comissão de Direitos Humanos, de minha autoria 
e do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando a vinda do Secretário da 
Segurança Pública e do Corregedor da Policia para tratar desse assunto: a 
situação atual da Policia Civil, em Minas Gerais, e as diversas denúncias 
feitas contra seus quadros. A partir dai, começaremos a colher assinaturas 
para instauração da CPI da Policia Civil, onde detectaremos o percentual da 
banda podre. Quebraremos sigilo bancário, telefônico, fazendo a varredura 
que o Governo do Estado, infelizmente, não manda sua Secretaria da 
Segurança fazer. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
2• Parte (Ordem do Dia) 

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Não havendo outros oradores 
inscritos, a Presidência passa á 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que a Mesa da Assembléia, pela 

totalidade de seus membros, considerando a necessidade emergencial de se 
promover economia de energia elétrica e no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 74 do Regimento Interno, em conformidade com o programa de 
racionamento aprovado por seus membros na reunião de 22/5/2001, decidiu: 

- deixar de convocar as reuniões de debates previstas para as segundas-
feiras, ás 20 horas, e para as sex1as-feiras, ás 9 horas; 

- convocar as reuniões ex1raordinárias de Plenário, preferencialmente, nas 
manhãs de terças, quartas e quintas-feiras. 

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 
2.294/2001, da Comissão de Direitos Humanos; 2.296 e 2.297/2001, da 
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Comissão de Defesa do Consumidor. 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 Educação - aprovação, na 
62" Reunião Ordinãria, dos Requerimentos n°s 2.254 e 2.272/2001, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Administração Pública - aprovação, na 
62" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.269/2001, do Deputado 
Cabo Morais, e 2.275/2001, do Deputado Ambrósio Pinto (Ciente. Publique-
se.). 

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

inciso VIl do art. 232, de o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita a inclusão em ordem do 
dia do Projeto de Lei n° 1.124/2000; nos tenmos do inciso XVI do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Durval Ângelo, em que solicita 
a inclusão em ordem do dia do Projeto de Resolução n° 1.355/2001; e, nos 
termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Rêmolo Aloise, em que solicita a retirada de tramitação da 
Emenda n° 27 ao Projeto de Lei Complementar n° 28/2000; e lrani Barbosa, 
em que solicita a retirada de tramitação da Emenda n° 28 ao Projeto de Lei 
Complementar n° 28/2000 (Arquivem-se as emendas.). 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria em pauta, a 
Presidência solicita ao Sr. Secretario que proceda à chamada dos Deputados 
para verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados, número 

insuficiente para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial de terça-feira, dia 5 de junho, às 9 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a ordinãria da mesma data, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será 
publicada na edição de 5/6/2001.). Levanta-se a reunião . 

ATA DA 33 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 

N" 49/2001 
Âs quinze horas do dia nove de maio de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Márcio Kangussu, Doutor Viana e Glycon 
Terra Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
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regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, 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 subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Doutor Viana, para apresentar 
requerimento de sua autoria, solicitando que sejam convidados a participar 
de reunião desta Comissão Especial a Ora. Carmem Lúcia Antunes Rocha, 
Procuradora-Geral do Estado; o Dr. Luiz Ricardo Gomes Aranha, ex-
Procurador Chefe da Procuradoria Fiscal da Secretaria de Estado da 
Fazenda; o Dr. Osvaldo França, Procurador da Fazenda, ex-Superintendente 
de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Fazenda e ex-Fiscal. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado com a Emenda n° 1, do 
Deputado Doutor Viana. Ao retomar os trabalhos e nada mais havendo a ser 
tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2001. 
Márcio Kangussu, Presidente - Doutor Viana - Antõnio Carlos Andrada -

Sávio Souza Cruz. 
ATA DA 59• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, 
Adelmo Carneiro Leão e Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. 
Está presente, também, o Deputado Pastor George. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a discorrer sobre traumas em decorrência 
do trânsito e da violência urbana. A seguir, o Presidente convida para tomar 
assento á mesa os seguintes convidados: Sra. Bettyh Kopit, Diretora do 
Hospital João XXIII; Capitão Felipe José Aidar Martins, representando o 
Major Celso Novais Borges, Comandante do 1° Batalhão de Bombeiros 
Militares. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Pastor 
George, autor do requerimento que mot1vou o conv1te. O Presidente concede 
a palavra á Sra. Betty Kopit, que ilustra sua exposição com apresentação de 
transparências. A Presidência anuncia o comparecimento das Sras. Nádia 
Lúcia Barbosa Santana e de Sandra Carmo Maria dos Santos, vítimas de 
acidente de trânsito. Na fase dos debates, participam todos os parlamentares 
e convidados presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, o 
Presidente passa á discussão e à votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento do Deputado 
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Edson Rezende em que solicita audiência pública para tratar de problemas 
encontrados pelos doentes renais para seu tratamento médico, com 
convidados cujos nomes serão encaminhados posteriormente. Submetido a 
votação, é esse requerimento aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, e 
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, 31 de maio de 2001. 
Marco Régis, Presidente - José Braga - Edson Rezende - Adelmo Carneiro 

Leão - Elaine Matozinhos. 
ATA DA 62" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Ás dez horas do dia trinta de maio de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Cabo Morais, Cristiano 
Canêdo, Miguel Martini e Sargento Rodrigues, 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 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 Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Sobre a mesa correspondência dos 
serv1dores públicos da cidade de Santa Maria do Suaçuí (publicada no "Diário 
do Legislativo" de 24/5/2001 ). O Presidente informa aos membros da 
Comissão o recebimento do Projeto de Lei n° 1.371/2001, no 1° turno, e 
designa o Deputado Sebastião Navarro Vieira como relator da matéria. 
Passa-se á 1 • Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente anuncia que continua em discussão o parecer 
sobre o Projeto de Lei n° 1.449/2001, no 1° turno, que recebeu parecer pela 
sua aprovação com as Emendas n°s 1, 2, 3 e 4. O Deputado Miguel Martini 
apresenta requerimento solicitando o adiamento da discussão do parecer do 
referido projeto. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Com a 
palavra, o Deputado Cabo Morais, relator do Projeto de Lei n° 34/2001, no 1° 
turno, emite seu parecer pela aprovação da proposição na forma 
apresentada. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Passa-se á 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, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 
2.269/2001, de autoria do Deputado Cabo Morais, e 2.275/2001, de autoria 
do Deputado Ambrósio Pinto, ambos em turno único. Passa-se á 3" Fase da 

~------------------------------_J 
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Ordem do Dia com a discussão de proposições da Comissão. O Deputado 
Sargento Rodngues apresenta dois requerimentos: no primeiro, solicita ao 
Comando-Geral da PMMG informações sobre os processos de licitação e o 
contrato firmado com a empresa CITEROL, contratada para fornecer o 
fardamento e acessórios aos policiais militares, bem como toda a 
documentação pertinente ao assunto durante os últimos dez anos; no 
segundo, solicita ao Comando-Geral da PMMG informar sobre o pedido de 
anulação de pena requerida pelo Cadete PM Lisandro Antonino Fernandes 
Sodré. Colocados em votação, cada um por sua vez, são esses 
requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia 
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 -Cristiano Canêdo - Antônio Carlos Andrada. 

ATA DA 30° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Ás quinze horas do dia trinta de maio de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Cristiano Canêdo e 
Antônio Carlos Andrada (este substituindo o Deputado Hely Tarqüinio, por 
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. O 
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e procede 
à leitura da ata da reunião anterior; dando-a por aprovada, é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A reunião tem por finalidade discutir, em 
audiência pública, a situação dos mutuários da extinta MinasCaixa. Registra-
se a presença dos seguintes convidados: Srs. Homero Ferreira Diniz, 
Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal; Hilton Secundino 
Alves, Supervisor do Grupo Gestor da extinta MinasCaixa; Cláudio Gonçalves 
Marques, Chefe do Departamento Jurídico da Caixa Ecônomica Federal; 
Fernando Wanderley, Gerente de Administração de Crédito da SECREL. 
Registra-se, ainda, a presença dos mutuários Wadson Vilela da Rocha e 
Hemilson Antônio Fonseca. O Deputado Antônio Carlos Andrada, autor do 
requerimento que suscitou esta reunião, faz suas colocações inicias. Após, 
usam a palavra todos os convidados, cada um por sua vez, sobre a matéria 
em tela. Registra-se a presença do Deputado Mauro Lobo. Passa-se à fase 
dos debates, com a participação de todos os Deputados, convidados e 
mutuários. Passa-se à z• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. O Deputado Eduardo Brandão 
apresenta requerimento, solicitando seja feito apelo ao Governador do 
Estado para dar ciência a esta Casa quando da solução dos problemas dos 
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, com contratos da Caixa 
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Econômica Estadual, para que esta Comissão possa contribuir, com o seu 
trabalho, para a divulgação dos fatos aos interessados_ Fica adiada a votação 
do requerimento, por não haver quórum para votação_ Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos_ 

Sala das Comissões, 31 de maio de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Hely Tarqüinio 

Sargento Rodrigues. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER SOBRE A EMENDA N' 26, APRESENTADA AO PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR N" 28/2000 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
Por intermédio do Oficio n' 2/2000, o Procurador-Geral de Justiça 

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar n' 
28/2000, que altera dispositivos da Lei Complementar n' 34, de 12/9/94, e dá 
outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/5/2000, a proposição foi 
distribui da às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos 
termos do art. 192, c/c o art. 102 do Regimento Interno_ 

No exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n's 
1 a 15, que apresentou. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação 
do projeto com as Emendas n's 1, 2, 13 e 15, da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela rejeição das Emendas n's 3 a 12 e 14, da referida Comissão, e 
com as Emendas n's 16 a 25, que apresentou_ 

Posteriormente, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
emitiu parecer mediante o qual opinou pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n' 1, tendo sido as Emendas n's 1, 4, 13, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 
acatadas integralmente no Substitutivo n' 1, e as Emendas n's 2, 14, 15, 18, 
24 e 25 acatadas parcialmente_ 

Durante a fase de discussão do projeto em Plenário, foi apresentada a 
Emenda n' 26, a qual foi encaminhada a esta Comissão para receber 
parecer, em conformidade com o disposto no art. 188, § 2', do Regimento 
Interno_ 

Fundamentação 
A Emenda n' 26, do Deputado Mauro Lobo, objetiva estabelecer 

expressamente, no texto da Lei Orgânica do Ministério Público, a 
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competência desse órgão para manifestar-se, anteriormente à 
homologação judicial, nos processos em que a Fazenda Pública pretenda 
celebrar transação para extinguir litígios judiciais de natureza tributária. 

O fundamento é o de se evitar qualquer dúvida a respeito da atuação do 
Ministério Público naqueles processos, especialmente após a edição da Lei 
n° 13.741, de 2000, que determina seja ouvido o Ministério Público no curso 
de demanda judicial sobre transações que visem à extinção de créditos 
tributários, até mesmo de multas, juros e demais encargos incidentes sobre a 
dívida, a que se refere o art. 218 da Lei n' 6.763, de 1975, que consolida a 
legislação tributária do Estado, com a nova redação dada pela supracitada 
Lei n' 13.741. 

Somos, portanto, por sua aprovação. 
Tendo em vista a oportunidade e a conveniência de ainda se fazerem 

alterações, apresentamos ao final o Substitutivo n' 2, salientando-se que tais 
alterações complementam o Substitutivo n'1, mantendo o seu conteúdo na 
quase totalidade. 

Por meio do Substitutivo n' 2, o art. 94, a que se refere o art. 1° do 
Substitutivo n' 1, prevê a concessão aos estagiários, a título de bolsa de 
estudo, de auxílio correspondente a até dois salários mínimos legais, mais 
razoável, portanto, do que o valor estabelecido pelo Substitutivo n' 1, que é 
de dois salários mínimos. 

Também faz-se necessária a alteração dos §§ 1' e 2' do art. 177 da Lei 
Complementar n' 34, não considerados na proposiçao original nem no 
Substitutivo n' 1, a fim de limitar os sucessivos requerimentos de promoção 
para uma Promotoria vaga, pois, em virtude de a Promotoria de origem ter 
sido reclassificada, existe a hipótese de o promotor retornar à sua Promotoria 
de origem, tornando-se vaga, novamente, aquela Promotoria para a qual o 
promotor requereu a sua promoçao. 

Outra medida contida no Substitutivo n' 2 visa a garantir aos Promotores de 
Just1ça da entrância intermediária que será extinta o direito à movimentação 
honzontal. ou seja, poderá o Promotor pleitear remoçao para Promotoria de 
prime~ra entrância que, no regime anterior, possuía aquela classificaçao. 

No que concerne ao direito a férias-prêmio, objetivamos aprimorar a 
redação proposta pelo Substitutivo n' 1 para o art. 127 da Lei Complementar 
n' 34. a fim de assegurar esse direito no texto da lei orgânica nos mesmos 
termos em que está assegurado ao servidor público civil pela Emenda à 
Constituição Estadual n' 48, de 2000. 

Tendo em vista que. com a rejeição dos vetos aos arts. 48 e 49 da Lei 
Complementar n' 59, de 2001, que contém a organização e a divisão 
judiciárias do Estado, foram mantidas as Câmaras do Tribunal de Alçada, faz-
se necessária a criação dos respectivos cargos de Procuradores Regionais, 



z 
õ 

• 

~ 
~ 
É, 

71 
por meio do Substitutivo n° 2. 

Em razão da possibilidade de eventuais compensações a que se refere o 
art. 1° do Substitutivo n° 1, mantido no Substitutivo n° 2, relativas aos 
plantões em finais de semana e em feriados, é conveniente· assegurar esse 
direito àqueles cuja situação foi anterior à vigência da futura lei, o que 
faremos por meio do substitutivo. 

Finalmente, suprimimos do art. 1° do Substitutivo n°1 a referência ao art. 
123, uma vez que não serão criados os cargos de Procurador-Geral de 
Justiça Adjunto Institucional e Administrativo. 

Conclusão 
Em razão do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 28/2000 na forma do Substitutivo n° 2. 
Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicada a Emenda n° 26. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, 

e dá outras providências. 
Art. 1°- Os arts. 18, 27, 59, 60, 61, 66, 67, 75, 87, 88, 89, 94, 110, 116, 

117, 119, 122, 127, 147, 163, 177, 180, 192, 194, 195 , 268 e 274 da Lei 
Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 18- ................................................ . 
§ 1°- As funções previstas nos incisos XI, XII, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIX, 

XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI e Lll 
deste artigo poderão ser delegadas. 

§ 2° - Ato do Procurador-Geral de Justiça disciplinará as eventuais 
compensações decorrentes das designações previstas no inciso XLIV. 

Art. 27 - O Conselho Superior do Ministério Público será composto pelo 
Procurador-Geral de Justiça, que o presidirá, pelo Corregedor-Geral do 
Ministério Público e por nove Procuradores de Justiça eleitos por todos os 
integrantes da carreira, para mandato de um ano. 

Art. 59- ..................................................... .. 
1- ................................................................. . 
111 - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juizo de Falências e 

Concordatas; 
V - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de Registros 

Públicos; 
Art. 60- ......................................................... .. 
I- ........................................................... .. 
111 - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juizado Especial 

Criminal; 
VI - Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado e de 

~--------------------~--------------J 
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Investigação Criminal. 

Art. 61 -As Promotorias de Justiça Especializadas, também denominadas 
Promotorias de Justiça do Cidadão, subdividem-se em: 

I -Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor; 
11 - Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio 

Histórico e Cultural; 
111- Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público; 
IV - Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, Apoio 

Comunitário e de Conflitos Agrários; 
V- Promotoria de Justiça de Fiscalização da Atividade Policial; 
VI - Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde; 
VIl- Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo; 
VIII- Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária; 
IX- Promotoria de Justiça de Tutela das Fundaçôes; 
X - Promotoria de Defesa dos Direitos dos Deficientes e Idosos; 
XI - Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. 
§ 3° - As Promotorias de Justiça da Promotoria de Justiça do Cidadão e 

seus respectivos órgãos de execução poderão estabelecer formas de 
atuação conjunta em matérias de intere-sse comum. 

Art. 66- ..................................................... . 
XV - manifestar-se, anteriormente á homologação judicial, nos processos 

em que a Fazenda Pública pretenda celebrar transação para extinguir litígios 
de natureza tributária. 

Art. 67- ................. . ............................... . 
1- ............................................................. . 
XIV - consultar qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a 

serviço de releváncia pública. 
Art. 75 - Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da 

atividade funcional do Ministério Público, instituídos por ato do Procurador-
Geral de Justiça, competindo- lhes: 

1-.................... . .................. . 
V - coordenar e sistematizar as açôes dos órgãos de execução, integrar e 

uniformizar suas atuaçôes, além de exercer outras funçôes compatíveis com 
sua finalidade, vedados o exercício de órgão de execução e a expedição de 
atos normativos de caráter vinculativo. 

§ 1°- A direção dos Centros de Apoio Operacional estaduais será exercida 
por coordenador, escolhido livremente pelo Procurador-Geral de Justiça entre 
os Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça da mais elevada 
entrância. 

§ 2° - A direção dos Centros de Apoio Operacional regionais será exercida 
por coordenador, escolhido livremente pelo Procurador -Geral de Justiça entre 
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§ 3° - Nas comarcas do interior e na Capital, funcionarão Secretarias das 
Promotorias, uma para cada comarca, cujas atribuições, de natureza 
administrativa, serão definidas por ato do Procurador-Geral de Justiça. 

§ 4° -A Secretaria das Promotorias será dirigida por um dos Promotores de 
Justiça de cada comarca, eleito por seus integrantes, para mandato de dois 
anos, permitida a recondução. 

Art. 87 - O cargo de Diretor-Geral será provido, exclusivamente, por 
membro do Ministério Público ou por servidor ativo dos Quadros Específicos 
de Provimento Efetivo, que tenha formação superior compatível com as 
funções inerentes ao cargo. 

§ 1° - Os cargos de provimento em comissão de direção, integrantes do 
Quadro Permanente, serão providos, exclusivamente, por servidores 
ocupantes de cargos dos Quadros Específicos de Provimento Efetivo dos 
Serviços Auxiliares do Ministério Público, salvo o da Diretoria de Informática. 

§ 2°- A forma de provimento disposta no§ 1° dar-se-á após a vacãncia dos 
respectivos cargos. 

Art. 88 - São órgãos de assessoramento de Procurador-Geral de Justiça: 
I -o Procurador-Geral de Justiça Adjunto; 
li- o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça Adjunto; 
111- a Secretaria-Geral; 
IV- a Assessoria Especial. 
Art. 89 - O Procurador-Geral de Justiça Adjunto será de livre escolha do 

Procurador-Geral de Justiça. 
§ 1°- Ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto compete: 
I -substituir, na forma desta lei, o Procurador-Geral de Justiça; 
11 - exercer, por delegação, a coordenação da Assessoria Especial do 

Procurador-Geral de Justiça; 
111 - coordenar o recebimento e a distribuição dos processos oriundos dos 

Tribunais, entre os Procuradores de Justiça com atuação perante os 
respectivos colegiados, obedecida a respectiva classificação ou designação; 

IV - remeter, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério Público 
relatório dos processos recebidos e dos pareceres emitidos pelos 
Procuradores de Justiça junto aos Tribunais; 

V - elaborar, anualmente, o relatório geral do movimento processual e dos 
trabalhos realizados pela Assessoria Especial, remetendo-os ao Procurador-
Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público; 

VI -exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas. 
Art. 94- ......................................... . 
§ 1° - O Procurador-Geral de Justiça poderá conceder aos estagiários, a 
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mínimos legais. 

Art. 110- .......................................... . 
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XXXIII - integrar escala de plantão em finais de semana ou feriados, para 
adoção de medidas urgentes e atuação perante os Juizados Especiais ou em 
Promotorias cujas funções demandem atuação naqueles períodos. 

Art. 116- O valor do subsídio mensal do Procurador-Geral de Justiça e dos 
Procuradores de Justiça, para efeito dos arts. 39, § 4°, 127, § 2°, e 128, § 5°, 
da Constituição da República não poderá exceder a 90,25% (noventa vírgula 
vinte e cinco por cento) daquele estabelecido como limite máximo no art. 37, 
inciso XI, da Constituição da República. 

Art. 117 - A revisão dos subsídios mensais dos membros do Ministério 
Público será feita nos termos do art. 127, § 2°, da Constituição da República, 
observada a iniciativa de lei facultada ao Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único - Os proventos dos membros aposentados do Ministério 
Público e as pensões devidas a dependentes dos membros do Ministério 
Público serão fixados de acordo com o valor do subsidio respectivo e serão 
revistos sempre que se modificar o valor devido àqueles que estejam em 
atividade, na mesma data e em idêntico percentual. 

Art. 119 - ................................................... . 
li -auxilio-moradia; 
Art. 122- ................................................ . 
§ 5° - As férias excepcionalmente não gozadas, por necessidade de 

serviço, a critério do Procurador-Geral de Justiça, serão indenizadas. 
Art. 127 - Ao membro do Ministério Público, após cada período de cinco 

anos de exercício no serviço público, será concedido, mediante requerimento 
ao Procurador-Geral de Justiça, o direito a férias-prêmio de três meses, com 
vencimentos e vantagens integrais do cargo, admitida a sua conversão em 
espécie, paga a titulo de indenização, quando da aposentadoria ou a 
contagem em dobro das não gozadas para fins de percepção de adicionais 
por tempo de serviço. 

Art. 147 - Por falecimento do membro do Ministério Público, será devida a 
seu cõnjuge ou companheiro por união estável, assim declarado por 
sentença, ou, na falta destes, aos filhos dependentes, menores ou incapazes, 
pensão mensal a ser paga pela tesouraria do Ministério Público encarregada 
do pagamento, no mesmo valor dos proventos da aposentadoria do membro 
falecido ou da remuneração a que o membro teria direito, se em atividade, na 
forma da Constituição, com direito a compensação financeira desses 
pagamentos junto ao órgão previdenciário do Estado. 

Art. 163 -O candidato aprovado no concurso de ingresso na carreira será 
nomeado para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, com as 
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prerrogativas, as vedações, os vencimentos e as vantagens do Promotor 
de Justiça de Primeira Entrância, independentemente da entrância na qual 
exerça suas atribuições. 

Art. 177- ................................................... .. 
§ 1° - Ao membro do Ministério Público que permanecer na comarca 

elevada de entrância é assegurado, se promovido, o direito de retornar 
àquela, por remoção, por ato do Procurador-Geral de Justiça, 
independentemente da expedição de novo edital, desde que o requeira no 
ato de inscrição à promoção. 

§ 2° - A hipótese referida no parágrafo anterior fica limitada a duas vezes 
consecutivas em relação ao mesmo cargo vago. 

§ 4° - Não implicará promoção nem rebaixamento do Promotor a alteração 
da classificação da comarca, podendo ele nela permanecer ou ser removido. 

Art. 180 - O membro do Ministério Público promovido ou removido entrará 
em exerci cio no prazo máximo de quinze dias. 

§ 4° - O Promotor de Justiça promovido ou removido tomará posse na 
respectiva comarca, devendo lavrar o ato em livro próprio e remeter cópia 
para a Corregedoria-Geral do Ministério Público e a Secretaria-Geral. 

Art. 192 - A remoção voluntária para outra comarca, por antigüidade ou 
merecimento, somente será deferida após um ano de exercício na Promotoria 
de Justiça, salvo se não houver com tal requisito quem aceite o cargo, 
mediante indicação do Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 1 • - A movimentação na carreira decorrente de remoção para outra 
comarca não impede a subseqüente promoção do membro do Ministério 
Público. 

§ 2° - A remoção voluntária na mesma comarca não impede a promoção 
subseqüente e será deferida mediante indicação do Conselho Superior do 
Ministério Público. 

§ 3° - Não se aplica o requisito temporal previsto no "caput" deste artigo à 
remoção voluntária ocorrida na mesma comarca. 

Art. 194 - A remoção voluntária para outra comarca não poderá ser 
renovada antes do decurso de um ano, salvo se não houver interessado no 
preenchimento da vaga . 

Art. 195- ....................... . 
§ 1° - A remoção por permuta, que pressupõe a regularidade de serviço, 

não confere direito à ajuda de custo e somente poderá ser renovada após o 
decurso de dois anos da remoção anterior, exceto na hipótese prevista no art . 
53,§ 2° . 

§ 2° - A remoção por permuta, no caso de elevação da entrância da 
Promotoria de Justiça, somente será admitida entre Promotorias de mesma 
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entrância. 

Art. 268 - Em todo o Estado, serwao duzentos e dez Promotores de 
Justiça Substitutos, com sede na Capital e lotados na Procuradoria-Geral de 
Justiça, os quais exercerão as suas funções em qualquer Promotoria de 
Justiça do Estado. 

Art. 274 - É vedado ao membro do Ministério Público residir em imóvel 
locado por município ou receber auxilio do poder público municipal, a 
qualquer titulo.". 

Art. 2° - O quadro de carreira dos membros do Ministério Público, previsto 
no art. 269 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, passa a 
ser o constante no anexo desta lei. 

Art. 3° - Os Promotores de Justiça classificados, na data de vigéncia desta 
lei, na entrância inicial e na entrância final serão, automática e 
respectivamente, classificados na primeira entrância e na segunda entrância, 
observada a ordem de antigüidade. 

Art. 4° - Os Promotores de Justiça classificados, na data de vigência desta 
lei, na entrância intermediária conservarão essa classificação até que sejam 
promovidos para a segunda entrância. 

Art. 5° - Os Promotores de Justiça classificados na entrância intermediária, 
na data de vigência desta lei, terão, para a promoção á segunda entrância, 
preferência em relação aos Promotores de Justiça integrantes da primeira 
entrância e aos Promotores de Justiça Substitutos. 

Art. 6° - O Promotor de Justiça titular de Promotoria de Justiça que 
permanecer em comarca que, por força desta lei, tenha sido classificada em 
entrância mais elevada receberá, enquanto se mantiver nessa situação, os 
subsídios referentes á entrância mais elevada. 

Art. 7° - Fica assegurada, nos casos de vacância, nas comarcas com 
Promotorias de Justiça de entrância especial, a remoção interna aos 
Promotores de Justiça integrantes da comarca que possuam a mesma 
classificação da Promotoria a ser preenchida. 

§ 1°- Permanecendo a vacância, a Promotoria de Justiça será provida por 
remoção ou promoção. 

§ 2°- Somente poderão concorrer á remoção os Promotores integrantes da 
mesma entrância. 

§ 3° - Igual procedimento será adotado para as comarcas com Promotorias 
de Justiça de primeira entrância e de segunda entrância. 

Art. 8° - O Promotor de Justiça da primeira entrância cuja Promotoria foi, 
por força desta lei, classificada na segunda entrância somente poderá 
pleitear remoção de uma Promotoria para outra da mesma comarca ou 
mediante permuta com outro Promotor de Justiça que esteja na mesma 
situação. 
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Art. 9 - O Promotor de Justiça classificado, na data de vigência desta lei, 

na segunda entrância, cuja comarca tenha Promotoria de Justiça classificada 
na entrância especial, somente poderá pleitear remoção por permuta com 
outro Promotor de Justiça que se encontre na mesma situação. 

Art. 1 O - Os Promotores de Justiça de entrância especial, titulares e 
auxiliares da Promotoria de Justiça do Cidadão têm assegurada, na data de 
vigência desta lei, a sua titularidade na Promotoria Especializada 
correspondente. 

Art. 11 - Os Promotores de Justiça auxiliares de entrância especial têm 
assegurado, na data de vigência desta lei, o exercício de suas funções junto 
às Promotorias de Justiça nas quais se encontram lotados. 

Art. 12 - As Promotorias de Justiça criadas por esta lei serão instaladas e 
providas, observando-se a conveniência do serviço. 

Art. 13 - A instalação das Promotorias de Justiça criadas por esta lei dar-
se-á por ato do Procurador-Geral de Justiça, lavrado em livro próprio do 
Ministério Público. 

Art. 14 - Até que, respeitado o disposto no inciso XXXVI do art. 5° da 
Constituição da República, seja implementado o subsidio a ser editado pela 
lei federal prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição da República, 
acrescentado pela Emenda à Constituição n° 19, de 4 de junho de 1998, a 
remuneração dos membros do Ministério Público será calculada nos termos 
dos arts. 24, § 1°, 32 e 125, alínea "c", da Constituição do Estado, dos 
dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, e da Lei 
n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, do disposto na Deliberação da Mesa da 
Assembléia Legislativa n° 183, de 23 de março de 1976, e alterações 
posteriores, observado o disposto na Lei n° 13.200, de 3 de fevereiro de 
1999. 

Art. 15 - O membro e o servidor do Ministério Público, quando 
aposentados, receberão seus proventos pela Tesouraria do Ministério 
Público. 

Art. 16 - As Promotorias que, em razão do aumento do número de 
Promotores, passarem à segunda entrância, permanecerão classificadas 
como de primeira entrância até a instalação das Promotorias criadas por esta 
lei complementar. 

Art. 17 - O Promotor de Justiça classificado na entrância intermediária 
extinta por força desta lei, cuja promotoria foi classificada na segunda 
entrância, somente poderá pleitear remoção mediante permuta com outro 
Promotor de Justiça que se encontre na mesma situação . 

Parágrafo único - O Promotor de Justiça classificado na entrância 
intermediária, extinta por força desta lei complementar, poderá pleitear 
remoção para Promotoria de primeira entrância que, no regime anterior, 
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possuía aquela classificação. 

Art. 18 - A promoção ou rebaixamento, a que se referem os arts. 6° e 8°, 
não implicará alteração da classificação da Promotoria, podendo o Promotor 
de Justiça nela permanecer ou ser removido. 

Art. 19 - Casos omissos quanto á movimentação e classificação de 
membros do Ministério Público, decorrentes das modificações introduzidas 
por esta lei complementar, serão resolvidos pelo Conselho Superior do 
Ministério Público. 

Art. 20 - No caso de desmembramento de comarca, no qual a originária e a 
derivada sejam da mesma entrância, poderá o Promotor de Justiça titular da 
comarca desmembrada concorrer a remoção para a comarca derivada, tendo 
preferência sobre os demais. 

Art. 21 - Fica criado o Programa Estadual de Proteção ao Consumidor -
PROCON-MG -, na estrutura do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, nos termos do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado, para fins de aplicação das normas 
relativas às relações de consumo, especialmente as estabelecidas na Lei 
Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no Decreto Federal n° 2.181, 
de 20 de março de 1997. 

Art. 22 - Compete ao Programa Estadual de Proteção ao Consumidor, 
órgão vinculado diretamente à Procuradoria-Geral de Justiça, exercer, por 
meio de sua Secretaria Executiva, a coordenação da política do Sistema 
Estadual de Defesa do Consumidor - SEDC -, com competência, atribuições 
e atuação em toda a área do Estado de Minas Gerais, cabendo-lhe: 

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de 
proteção e defesa do consumidor; 

li - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas 
por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou 
privado ou por consumidores individuais; 

111 - dar atendimento e orientação permanente aos consumidores sobre 
seus direitos e garantias, processando regularmente as reclamações 
fundamentadas; 

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos 
diferentes meios de comunicação; 

V - fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções e penalidades 
administrativas previstas na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em 
outras normas pertinentes à defesa do consumidor; 

VI - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e 
julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela 
Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pela legislação complementar; 

VIl - elaborar e divulgar anualmente o cadastro estadual de reclamações 



" õ 

• 

79 
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o 
art. 44 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e remeter cópia ao órgão 
federal incumbido da coordenação política do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor; 

VIII - celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do 
§ 6 ° do art. 5° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985; 

IX - elaborar e divulgar o elenco complementar de cláusulas contratuais 
consideradas abusivas nas relações de consumo no âmbito do Estado de 
Minas Gerais e divulgar o elenco elaborado pelo órgão federal competente; 

X - exercer as demais atividades previstas pela legislação relativa à defesa 
do consumidor e desenvolver outras compatíveis com suas finalidades. 

§ 1 o - A Secretaria Executiva do Programa Estadual de Proteção ao 
Consumidor será integrada pelos Promotores de Justiça com atribuições 
junto à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da Capital, e o 
Secretário Executivo será designado pelo Procurador-Geral de Justiça. 

§ 2° - A distribuição de serviços e as atividades do Programa Estadual de 
Proteção ao Consumidor serão regulamentadas por ato conjunto dos 
integrantes da Secretaria Executiva. 

§ 3° - Das decisões proferidas pelas autoridades julgadoras integrantes da 
Secretaria Executiva nos processos administrativos caberá, no prazo de dez 
dias contados da data da intimação, recurso voluntário sem efeito 
suspensivo. 

§ 4° - Na hipótese da cominação de pena de multa, o recurso será recebido 
com efeito suspensivo. 

§ 5° - Da decisão que, em processo administrativo, julgar insubsistente a 
infração recorrerá, de ofício, a autoridade julgadora que o presidiu. 

§ 6° - Fica criada a Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção ao 
Consumidor, composta por, no mínimo, três Procuradores de Justiça, 
designados pelo Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá proferir 
decisão administrativa definitiva, em julgamento aos recursos voluntários e 
necessários interpostos contra as decisões das autoridades julgadoras nos 
processos administrativos. 

Art. 23- As multas aplicadas nos termos dos arts. 56, inciso I, e 57, "caput", 
da Lei n° 8. 078, de 11 de setembro de 1990, reverterão ao Fundo Estadual 
de Proteção e Defesa do Consumidor, na forma prevista em lei. 

Art. 24 - 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 dois exercícios financeiros, na proporção 
de 40% (quarenta por cento) no primeiro e 60% (sessenta por cento) no 
segundo. 
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Parágrafo único - Para atender às despesas decorrentes da aplicação 

desta lei complementar no primeiro exercício financeiro de sua execução, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial para o Ministério 
Público no valor de até R$19.700.000,00 (dezenove milhões e setecentos mil 
reais), correspondentes a 40% (quarenta por cento) do total previsto para sua 
completa implementação, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 25 -A hipótese prevista no § 2° do art. 18 a que se refere o art. 1° 
desta lei compreende, inclusive, as situações anteriores à vigência desta lei 
complementar. 

Art. 26- Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 129 e 
o§ 2° do art. 143 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 3° da Lei n°, de). 

QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
l-CARGOS: 
-Promotor de Justiça Substituto................... . ........................ 210 
- Promotor de Justiça de 1 a Entrância ........................................ 195 
- Promotor de Justiça de 2" Entrância ......... ............................ . 513 
- Promotor de Justiça de Entrância Especial ............................. 262 
-Procurador de Justiça ............................................................... 182 
li- LOTAÇÃO DOS CARGOS: 
* - Os quadros das Instâncias foram publicados na edição do "Diário do 

Legislativo" de 2.6.01. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Cristiano Canêdo - Sargento 

Rodrigues - Hely Tarqüinio. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 31/5/2001, a seguinte comunicação: 
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Maria Cota 

Handan, ocorrido em 22/5/2001, em Lagoa da Prata. (-Ciente. Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - Questão de ordem -
2• Parte (Ordem do Dia): Inexistência de quórum qualificado para a votação 
de propostas de emenda à Constituição - Discussão e Votação de 
Proposições: Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 900/2000; aprovação 
na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei n° 1.397/2001; aprovação- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1.095/2000; discurso do Deputado Miguel Martini; encerramento da 
discussão; votação do Substitutivo n° 1; aprovação- Discussão, em 1° turno, 
do Projeto de Lei n° 1.235/2000; aprovação - Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.250/2000; discurso do Deputado Sebastião Costa; 
questão de ordem; chamada para recomposição do número regimental; 
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 - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - 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 - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra 
Pinto- Hely Tarqüínio- lvair Nogueira- João Batista de Oliveira- João Leite-
João Paulo -João Pinto Ribeiro -Jorge Eduardo de Oliveira -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 - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen 
- Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho)- 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. 
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- O Deputado Glycon Terra Pinto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria, na verdade, de usar este 

tempo para fazer uma saudação ao Deputado lvair Nogueira, escolhido para 
Líder do PMDB. Gostaria de dizer da nossa alegria, pois reconhecemos no 
Deputado lvair Nogueira um parlamentar atuante. Em nome da Minoria, 
gostaria de desejar ao Deputado lvair Nogueira toda a felicidade e sucesso 
nesse encargo a ele atribuído. Ele, na Assembléia Legislativa, tem realizado 
um trabalho muito sério. Tive a oportunidade de estar na CPI do Sistema 
Penitenciário, junto com o Deputado lvair Nogueira, que era o relator e 
constatei que ele fez um trabalho excelente. Desejo o mesmo sucesso ao 
Deputado, que assume a Liderança de uma bancada tão importante na 
Assembléia Legislativa. Muito obrigado e parabéns ao Deputado lvair 
Nogueira. 

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. A Presidência verifica, de plano, que não há quórum 
qualificado para a votação de propostas de emenda à Constituição, mas que 
há número regimental para a apreciação das demais matérias em pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 900/2000, do 

Deputado António Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 
de Carmo da Mata o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. 
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 900/2000 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.397/2001, do Deputado 
Wanderley Ávila, que cria a Medalha Especial 500 Anos - Rio São Francisco. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Mesa da 
Assembléia opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.095/2000, do Deputado 
Rogério Correia, que dispõe sobre a utilização de programas abertos na 
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administração pública estadual. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. 
As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam 
por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Justiça. 
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Miguel 
Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 
fazendo a discussão desse projeto do Deputado Rogério Correia, que é 
oportuno. Ele diz que a administração pública, em todos os níveis, os 
Poderes do Estado, as empresas estatais e de economia mista, as empresas 
públicas e todos os demais organismos públicos, privados, sob controle do 
Estado ficam obrigados a utilizar, preferencialmente, em seus sistemas e 
equipamentos de informática programas abertos, livres de restrição 
proprietária quanto a sua cessão, alteração e distribuição. Queremos, 
primeiro, elogiar o Deputado Rogério Correia por essa iniciativa e dizer que 
sou Presidente do Instituto Tecnológico de Informática Aplicada ao 
Legislativo - ITECLEGIS -, órgão criado quando era Presidente da UNALE. 
Esse instituto tem a função de criar uma alternativa, ou melhor, uma solução 
definitiva para o Poder Legislativo em primeiro lugar, mas também para a 
administração pública brasileira. Parece bastante ousada a proposta, mas ela 
é absolutamente viável. Há cerca de dois meses, estivemos em Brasília, na 
Câmara Federal, debatendo a questão do "software" livre ou acesso livre á 
informática, programas de informática abertos. Para nossa alegria, 
constatamos que o único sistema corporativo de informática livre era o 
sistema que apresentamos naquela conferência. Esse sistema foi criado pelo 
ITECLEGIS, órgão pertencente á UNALE. Se não me engano, o Deputado 
pode me confirmar, o Deputado Válter Pinheiro, do PT da Bahia, tem um 
projeto, tramitando na Câmara Federal, que obriga todos os órgãos da 
administração pública a utilizar o "software" livre, a informática livre, os 
programas abertos. O que significa isso? Significa uma grande economia e 
resolve um problema grave da administração pública brasileira, porque, em 
todas as Casas Legislativas, em órgãos federais, estaduais e municipais, há 
uma grande quantidade de recursos destinados a esse fim, mas normalmente 
são mal empregados. Os pacotes de "software" são superfaturados e 
atendem por um período muito curto as necessidades desses órgãos. Veja 
que o próprio Ministério da Previdência, tendo necessidade de um programa 
de informática, foi ao mercado comprá-lo. Já ia pagar cerca de 
R$1.000.000,00 por um programa que atenderia, de maneira quase 
insignificante, suas necessidades. Esse programa atenderia ao Ministério por 
um período máximo de um ano. Tomaram conhecimento de que nós, na 
UNALE, no ITECLEGIS, dispúnhamos de um sistema aberto, que tinha um 
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suporte infinitamente superior ao que estavam contratando. Desistiram de 
comprá-lo e, numa parceria com o ITECLEGIS, com apenas R$240.000,00, 
foram mais bem atendidos. A partir da base que já construímos, ele seria 
definitivamente a solução não só para o Ministério. Já celebramos um 
convênio com a Federação dos Municípios. Hoje, os mais de 5 mil municípios 
do Brasil já se beneficiam do sistema do ITECLEGIS. Já celebramos 
convênio com a UnB, que vai certificar todos os nossos sistemas e 
programas. 

Mais do que isso, estaremos trabalhando com a equipe de pós-graduação 
da UnB, como uma atividade de sua especialização, para aprimorar ainda 
mais todo o sistema que já aprimoramos, porque está em sua quinta ou sexta 
versão. Então, um projeto como esse é extremamente interessante e precisa 
ser ampliado. A própria Assembléia Legislativa, que até hoje ainda não aderiu 
ao nosso programa de informática chamado SIG, já promove os primeiros 
entendimentos para adotar esse sistema. Trata-se de um sistema muito 
interessante porque é aberto, corporativo e permite que cada ente filiado, 
cada órgão, departamento, empresa, enfim, cada órgão do Estado ou do Pais 
que estiver associado, a partir dessa base que construímos, possa criar 
alguma coisa que será disponibilizada para todos os associados. Estamos 
trabalhando, por exemplo, com financiamento do Ministério da Previdência, 
na elaboração da folha de pagamento, que é o problema mais grave em 
todos os sistemas de informática. Já criamos o protocolo e estamos 
trabalhando de maneira cooperativa no Brasil inteiro para construir, por 
exemplo, o programa de processo legislativo. Esses estudos já estão bem 
avançados, e já temos nove Assembléias em todo o Brasil adotando o 
sistema criado por nós. Então, será um grande avanço a aprovação desse 
projeto e sua implementação pelo Estado, pelos municípios e por todos os 
organismos internacionais. 

Quero também fazer uma denúncia grave. O Senado aprovou um projeto 
chamado INTERLEGIS, que disponibilizaria um programa para as Casas 
Legislativas estaduais e municipais, criando em cada Casa uma conexão 
com o Senado Federal. Através do INTERLEGIS, seriam interligadas ao 
Senado todas as Casas Legislativas municipais e estaduais. Em cada 
Assembléia Legislativa ou em cada Casa seria criada uma sala permitindo a 
realização de teleconferências. Para nosso espanto, soubemos que existem 
R$100.000.000,00 destinados a esse programa. E, no Senado daquela 
mesma Dra. Regina que saiu envolvida na questão do painel, o PRODASEN, 
em vez de trabalhar na solução do problema, pegou uma parte desse 
dinheiro e foi construir um prédio em Brasília para um programa que não vai 
durar mais do que quatro ou cinco anos, jogando fora os recursos públicos. 

Nós oferecemos nossos serviços para fazer uma parceria com eles porque, 
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se eles tinham o "hard", tinhamos o "soft" e estávamos encontrando a 
solução. Mas não fomos aceitos porque o que oferecemos era de graça. E, 
para eles, o programa tem que custar dinheiro, porque têm que gastar 
R$100.000.000,00. Então, vejam que essa questão é gravíssima e 
precisamos tomar providências a respeito. Para que tenham uma idéia do 
que está acontecendo, darei um exemplo. Se contratamos uma empresa para 
fazer um programa qualquer, e, dois ou três anos depois, essa mesma 
empresa sair do mercado, o que fazer com todo aquele dinheiro investido? 
Esse dinheiro será jogado fora. Mas, da maneira como estamos fazendo, o 
trabalho é permanente porque se trata de um sistema cooperativo. 

Além de ser cooperativo, é um sistema corporativo, e a UNALE, através do 
ITECLEGIS, serve como centralizador e distribuidor de todas as inovações e 
os acréscimos que forem feitos. É um serviço que a UNALE, as Assembléias 
Legislativas e os Deputados Estaduais estão prestando a todo o Brasil, já 
com interesse de outros países da América Latina. 

Achamos que, no dia em que a administração pública começar a adotá-lo, 
que for obrigatório, vamos acabar com uma gastança de dinheiro 
desnecessária e vamos chegar á solução para o nosso problema de 
informática. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Em primeiro lugar, quero 
parabenizar V. Exa. pela articulação e pelo entendimento que teve do projeto 
que apresentei na Assembléia Legislativa. De fato, V. Exa. já fez uma defesa 
até melhor do que o autor teria condições de fazer. Fico satisfeito que a 
UNALE esteja preocupada com isso. 

Realmente, V. Exa. lembrou bem o caso da Assembléia Legislativa: até 
hoje não conseguimos dar esse passo, que significará um avanço nessa 
questão. 

O projeto do Deputado Federal Válter Pinheiro, do PT, continua em 
andamento na Câmara dos Deputados e será uma possibilidade nacional de 
grande economia para a União. 

Acho que Minas Gerais pode dar um passo significativo com a adoção 
desse projeto. Quando o apresentei, chegamos a promover - se não me 
engano, na Comissão de Administração Pública - uma audiência pública a 
que estiveram presentes representantes da PRODABEL, da PRODEMGE e 
da Assembléia Legislativa, para discutirem a viabilidade de se colocar em 
prática esse projeto e alterações. Foi unânime a opinião de que isso pode 
acontecer e de que o projeto de lei, certamente, serviria para isso. 

Na verdade, significaria combater uma reserva de mercado muito grande 
que uma empresa como a Microsoft acaba realizando no mundo inteiro e aqui 
no Brasil também. Não saberia dizer quanto conseguiríamos economizar em 
Minas e também nacionalmente com a implantação desses programas livres, 
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mas certamente seria muito, e com um programa que diria ser de melhor 
qualidade, porque não ficaríamos presos á rigidez de um programa que não 
pode ser alterado. 

O Deputado Miguel Martini - Se me permite V. Exa., trabalharíamos o 
especifico. Quando falamos de uma alternativa para as Casas Legislativas, 
temos uma especificidade. No comum, temos, por exemplo, folha de 
pagamento, que é comum para todos, mas processo legislativo é especifico 
para nós. 

Quero dar uma noticia: através de uma articulação nossa, a Policia Militar 
de Minas jã esta em contato para se beneficiar desse sistema que criamos. E 
o que vai acontecer? A Policia Militar, a partir dessa base, desse suporte que 
criamos, vai trabalhar a especificidade dela, que servira também para as 
Policias de São Paulo, do Paraná, dos outros Estados, mas é o especifico, e 
a Microsoft não trabalharia isso. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*- Exatamente. Esses programas 
abertos acabam autorizando os usuários a ter o conhecimento e podem 
alterar a tecnologia que os possibilite funcionar. 

O Deputado Miguel Martini - Pela Internet 
O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Pela Internet. Coisa que o 

sistema fechado da Microsoft não permite exatamente para que se tenha 
uma reserva de mercado com um produto extremamente mais caro. 

A Comissão de Justiça o adequou para que tivesse constitucionalidade, e 
ele passou a ser um substitutivo. Pedimos a aprovação do substitutivo da 
Comissão de Justiça, que foi trabalhado pelo conjunto da Casa. 

Queria agradecer ao Deputado Miguel Martini a defesa que tem feito do 
projeto. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Eu o faço por justiça, porque é algo em que 
tenho trabalhado hã mais de quatro anos, desde que era Presidente da 
UNALE. Construímos uma modesta estrutura em Brasília. Temos hoje quatro 
salas na sede da U NALE exclusivamente dedicadas a isso. 

Compramos computadores, contratamos técnicos que estão trabalhando 
nessa questão. 

Para entender, basta enxergar o óbvio. Temos, no Brasil, 27 linguagens 
diferentes em termos de informática. Cada Assembléia trabalha com uma 
linguagem. Não conseguimos nos comunicar nem nos beneficiar com os 
avanços conquistados individualmente. O que fizemos, então? Criamos um 
padrão, por meio do qual todas elas podem interagir. 

É como se fosse a construção de um prédio. A base - o subsolo, a 
garagem, a casa de maquinas, o suporte que é necessário para construir o 
prédio - foi feita. Sobre esse alicerce, pode ser construido um prédio de 27 
andares, que correspondem aos 27 Estados brasileiros. Com isso, 
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solucionaremos definitivamente o problema. 

Isso é feito pela Internet, é acessível a todos e não tem custo. Se 
tivéssemos de cobrar, o valor seria de R$5.000.000,00 a R$6.000.000,00. 
Não cobramos nada. Disponibilizamos o serviço gratuitamente. A pessoa 
precisa, apenas, associar-se, pagando um valor quase insignificante. O que 
nos interessa é manter o vinculo: receber e distribuir informações e 
beneficios. 

A solução é definitiva e vai sendo aprimorada a cada dia. Estamos 
chegando, também, a outros setores. A UnB, além de certificar todo o nosso 
sistema, está criando um programa de gestão de universidades, de que todas 
as universidades públicas do Brasil poderão beneficiar-se, tanto no aspecto 
geral quanto no especifico. A alternativa para sairmos do monopólio da 
Microsoft é essa, e não outra. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*- O Governo Federal gastou, no 
ano passado, R$120.000,00 com a implantação e a compra de "software" 
livre, mas poderia ter gasto, apenas, R$40.000.00. A economia teria sido de 
R$80.000.000. Assim sendo, além de todas as vantagens apontadas por V. 
Exa., há a vantagem econômica. 

Certamente, se o beneficio estender-se a todos os Estados e municípios, a 
economia será significativa, e a quebra do monopólio da Microsoft 
proporcionará facilidade e qualidade ao trabalho. 

O Deputado Miguel Martini - Não temos dúvida disso, Deputado Rogério 
Correia. 

A Federação dos Municípios é associada a nós e já recebe o sistema. 
Trabalhamos de forma cooperativa. Suponhamos que o Ministério da 
Previdência precise de um programa especifico para gerenciar a folha de 
pagamento ou os fundos de pensão e isso interesse, também, aos municípios 
e ao ITECLEGIS. Fazemos, então, uma triangulação, cada um entra com sua 
colaboração. Essa solução rápida, disponibilizamos para os outros órgãos. 

Além de resolver o problema da administração pública e das Assembléias 
Legislativas, temos o melhor programa para os Deputados exercerem seus 
mandatos. É o que está previsto. 

Quem está fazendo esse trabalho é o Dr. Marcelo, que trouxemos da 
Assembléia do Rio Grande do Sul, cujo pai foi Deputado, e ele, há 14 anos, 
trabalha com informática naquela Casa Legislativa. Conhece todas as 
dificuldades e todos os problemas que os parlamentares enfrentam. Pela 
habilidade que possui, tem encontrado soluções definitivas para resolvê-los. 

Parabéns, Deputado Rogério Correia. Certamente, pedirei que toda a 
minha bancada vote favoravelmente a esse projeto, por seu alcance, pelos 
beneficios que irá gerar e por corrigir um dos graves problemas da 
administração pública, tanto a federal, quanto a estadual e a municipal. 
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O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei 
n° 1.095/2000 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de Administração 
Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.235/2000, do Deputado 
Sargento Rodrigues, que regulamenta o art. 297 da Constituição Estadual e 
dá outras providências, dispõe sobre a utilização integrada dos sistemas de 
informação das Polícias Militar e Civil. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto; as Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.250/2000, do Governador do 
Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais a participar da implantação 
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra, de que trata a 
Lei Complementar Federal n° 93, de 4/2/98. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°S 1 a 3, que 
apresenta. As Comissões de Política Agropecuária e de Fiscalização 
Financeira opinam por sua aprovação com as Emendas nos 1 a 3, da 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, 
o Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados integrantes 
da Mesa, Srs. Deputados, senhoras e senhoras que nos acompanham pela 
lV Assembléia, senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores, 
há momentos em que é necessário reconhecer alguma coisa que se faz de 
útil. Todavia, o que se lamenta, nessa fase, é a espera do Governo para 
tomar essa iniciativa. Já se sabe que a questão do Banco da Terra vem 
sendo discutida em outros escalões do Governo e, até, implementada por 
órgãos e entidades que já vêm operando essa questão de maneira razoável. 
Mas "antes tarde do que nunca". E, nesse aspecto, queremos, apenas, 
lamentar a demora da remessa dessa mensagem. 

O Governo, ainda que tardiamente, tomou uma iniciativa que merece ser 
aprovada, porque o próprio poder público estadual passa a se somar a um 
contexto que vem produzindo frutos não com a amplitude necessária, mas 
numa direção positiva. 

Vale ressaltar, Sr. Presidente, que esta fase, em que podemos fazer um 
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comentário mais abrangente, além da matéria em discussão, é uma 
oportunidade interessante para que o parlamentar aborde temas atuais, 
independentemente de estar restrito ao tema em discussão. 

Aproveito o ensejo para comentar o conteúdo da entrevista do Governador 
do Estado do Paraná em número recente da revista "Isto É". Ele demonstrou 
que aquele Estado está um pouco à frente da maioria dos outros, mesmo 
porque a prioridade número 1 do Governo do Paraná é promover o 
crescimento econômico e o desenvolvimento do município, 
independentemente de picuinhas e divergéncias políticas. Nessa entrevista, o 
Governador Jaime Lerner coloca, de forma explícita, o seu ponto de vista 
com relação à energia elétrica. Segundo ele, o Governo Federal, antes de 
exibir o chicote e ameaçar, deveria anunciar à população o problema a ser 
enfrentado e conclamà-la a somar. 

A colocação do Governo do Paraná revela não apenas a sensibilidade que 
um político deve ter diante de temas relevantes, mas sobretudo serve de 
alerta aos futuros governantes deste Pais: que tenham a população como 
parceira nas soluções, e não merecedora de penalidade. 

Em determinadas circunstâncias, é necessário que haja humildade por 
parte de quem dirige, para reconhecer os próprios erros e, ao mesmo tempo, 
trazer a população, para que possamos juntos resolver as questões. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o momento era propicio para 
fazer este comentário. Todos já devem ter conhecimento do conteúdo dessa 
entrevista. Trata-se de um tema de palpitante atualidade, que deveria, 
mesmo, ser discutido por pessoas do gabarito do Governador do Paraná, que 
agiu previamente e, conscientemente, preparou o seu Estado, promovendo 
um exemplo de governo. É um exemplo a ser seguido por outros entes da 
Federação. 

Voltando ao tema que me traz a esta tribuna, pode, até, parecer paradoxal: 
quero dizer que o PFL é favorável a esse projeto. Apenas lamentamos a 
demora, o senso de oportunidade, já que a matéria vem sendo implementada 
fora, mesmo, da órbita governamental. 

Nem por isso poderíamos deixar de dizer que nem sempre o PFL está 
contra. Há circunstãncias em que o partido concorda, e, quando isso 
acontece, ele o faz de forma expressa. Estamos favoráveis, porque 
entendemos que há alguns meses o Governo do Estado deveria ter 
sinalizado nessa direção, e não queremos, agora, retardar a aprovação da 
matéria. 

Vejo ao microfone o ilustre companheiro de bancada Deputado Paulo Piau, 
que, sendo um homem voltado para a questão rural do Estado, profundo 
conhecedor das questões agrárias e das dificuldades sociais que a falta de 
uma política definida para o setor agropecuário tem trazido ao Pais, 
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O Deputado Paulo Piau (em aparte)*- Agradecendo o aparte ao Deputado 
Sebastião Costa, Líder do PFL, gostaria de "pegar um gancho" nas sábias 
considerações de V. Exa., que diz que o projeto, na verdade, está com um 
pouco de atraso. Isso é verdade, mas é importante que a comunidade saiba 
dos motivos desse atraso. Temos o hábito de culpar quem está governando 
pelas mazelas que acontecem no País, mas devemos saber que são 
responsáveis por elas também quem está de fora do Governo. Neste caso 
específico, devemos dizer à população de Minas Gerais que, acompanhando 
o processo de implantação do Banco da Terra em outros Estados e em Minas 
Gerais, com esse atraso, identificamos que o retardamento nessa 
implantação deveu-se a uma pressão ao Governador, feita pelos movimentos 
de reforma agrária, que definitivamente não queriam a implantação do Banco 
da Terra. 

Se bem administrado o projeto, acreditamos em sua efetiva realização e 
nos objetivos que poderão ser cumpridos, ajudando a melhorar a produção 
de alimentos em nosso país. Então, o que gostaria de falar é que esses 
movimentos, em seu aspecto mais radical, tentaram impedir a implantação 
desse projeto em Minas Gerais. Em outros Estados, como Parana, Santa 
Catarina e Goiás, os Governadores o implantaram, apesar de os movimentos 
estarem agindo em todos esses Estados. Mas em Minas houve acolhimento 
dessa reivindicação, o que atrasou a implantação. O Governo Federal aí 
está, e alguns projetos do Banco da Terra já estão sendo implantados. Tive 
notícias de que, no Triãngulo Mineiro e na Zona da Mata, onde estive ontem, 
algo ja está sendo feito. E o projeto é muito interessante, porque, em vez de 
apenas essa pressão por invasões de terras e pela distribuição, que no fundo 
onera o Tesouro Nacional - porque a reforma agrária é responsabilidade do 
Governo Federal -, nesse caso há um compartilhamento entre Governo 
Federal, Governo do Estado e os municípios e a própria pessoa interessada 
em adquirir a terra. 

Também gostaríamos de chamar a atenção para que, no que se refere a 
esse importante instrumento de ocupação da terra e de produção, o Governo 
não faça a bobagem que está fazendo com relação aos projetos de 
implantação da reforma agrária, porque onde não há política agrícola não há 
reforma agrária ou política agrária que possa dar certo. E este país, 
lamentavelmente, ainda não tem os instrumentos de política agrícola 
definidos e consolidados. 

Quando falo instrumento de política agrícola, refiro-me ao apoio que o 
Governo tem obrigação de dar à geração de conhecimento e tecnologia e 
também à transmissão dessa tecnologia, sobretudo aos pequenos 
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produtores. 

Estamos vendo a EPAMIG numa situação financeira difícil. Portanto, o 
Governo tem de ficar alerta para esse instrumento importante. A EMATER 
presta um trabalho importante em relação à transferência de tecnologia, mas 
carece de mais apoio do Governo do Estado. O IMA e a EMATER lançam 
mão dos municípios que já têm poucos recursos, porque a União lhes tomou 
todos os recursos. Projetos de financiamento são importantes para que o 
produtor tenha capacidade de explorar a terra e produzir com eficiência. 

Quanto ao mercado, Deputado Sebastião Costa, é papel fundamental do 
Governo organizar os produtores para que possam, mesmo pequenos, 
agrupar-se para fazer a comercialização de sua produção de maneira 
ordenada e receber mais por esse produto, viabilizando uma pequena 
propriedade. 

Nesse projeto, o Governo peca mais ainda em relação à infra-estrutura, 
porque ficam a cargo dos municípios as estradas vicinais. Isso encarece 
muito o frete. 

Outro instrumento de política agrícola seria o treinamento e a capacitação 
desse trabalhador rural e desse produtor, que precisam ter competência para 
competir nesse mundo globalizado. 

Somos favoráveis ao projeto de implantação do Banco da Terra, que 
possibilitará que os recursos do Governo Federal venham para o Estado de 
Minas Gerais. Embora atrasado, esperamos que esse seja um instrumento 
importante para a organização desse trabalhador rural que quer se 
transformar num pequeno produtor rural. 

Esperamos que o Banco da Terra não seja jogado na vala comum de 
distribuição de terra, sem dar a retaguarda dos instrumentos de política 
agrícola. Seria retardar o processo da reforma agrária e jogar fora mais uma 
boa idéia. A reforma agrária tem que ser competente, mas o Governo insiste 
em fazer dela um instrumento que não chegará a lugar algum. 

Esperamos que Minas Gerais possa, junto com o Governo Federal, 
organizar esse processo para que ele seja um instrumento de produção, e 
não, um instrumento de embromação da nossa sociedade. 

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço o aparte do Deputado Paulo 
Piau. Exatamente na linha do raciocínio que ele desenvolveu, estava 
caminhando na direção da idéia da inexistência de política agrícola neste 
Pais. Distribuir terras não é fazer reforma agrária. Reforma agrária é distribuir 
a terra com infra-estrutura, com preço definido do produto, para que de fato 
haja produção, senão, será um processo de doação de patrimônio sem, 
contudo, atingir o real objetivo, que é fixar na terra o cidadão que dela tira o 
seu sustento. 

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Caro Deputado 

~------------------------------------J 
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Sebastião Costa, gostaria de agradecer a V. Exa. a oportunidade de falar 
sobre esse assunto. Na Comissão de Agropecuária, que, pela segunda vez, 
tenho a honra de presidir, já discutimos esse assunto. 

E fica claro que existem várias frentes, e uma delas é o Banco da Terra. 
Assim como há pessoas que querem financiar um imóvel para residir na 
cidade, existem as que querem fazê-lo para residir e trabalhar no interior. 
Esse financiamento ao pequeno produtor é de muita importãncia. Pode não 
ser a alternativa que o MST deseja, mas o fato de esse movimento não a 
desejar não a invalida. Temos de trabalhar muito para que, nos 
assentamentos feitos pelo MST, as pessoas se tornem pequenos produtores 
rurais, que se organizem em cooperativas e que possam produzir. 

Mas sentimos que existe uma resistência de algumas lideranças do MST, 
que preferem ser tuteladas pelo Estado, preferem ficar dependendo dele toda 
a vida. E sabemos que o trabalhador do meio rural, que tem as mãos 
calejadas e a pele rústica de tanto tomar sol, não quer viver de favor, de 
esmolas. Quer ter a sua terra doada pelo Governo ou comprada com 
financiamento do Banco da Terra, quer ser independente para trabalhar com 
dignidade, produzir, pagar suas contas e criar sua família. 

Queria defender o Banco da Terra como uma alternativa e dizer que é 
lamentável que hoje o Governo Federal gaste aproximadamente R$40.000,00 
para fazer o assentamento de uma família de sem-terras e que, por menos 
que isso, o Banco do Brasil esteja levando a leilão sítios de pequenos 
produtores rurais que não conseguiram pagar uma divida de R$10.000,00. O 
Governo gasta R$40.000,00 para assentar um, às vezes até sem saber se 
ele tem vocação, e despeja um vocacionado, que nasceu e "quebrou" 
trabalhando naquela terra. É importante que se tenha a visão para preservar 
aqueles que por amor à terra ainda estão trabalhando nela. Temos que trazer 
novas pessoas para a terra, ou através de doações ou através do Banco da 
Terra, e salvar aqueles que nela já estão, porque junto destes é que os novos 
terão motivação para trabalhar. 

Temos viajado pelo Estado e assistido a isso. No Jaíba, o Governo do 
Estado de Minas Gerais, através da Procuradoria, está executando 
produtores rurais que eram devedores da MinasCaixa. A instituição fechou, 
recebeu o Pró-Agro, que é o seguro agrícola, mas, como já o recebeu como 
massa falida, a divida está sendo cobrada dos produtores rurais de Manga, 
na região do Jaíba. É preciso chamar a atenção para isso, porque o Governo 
do Estado também está despejando produtores rurais que pagaram suas 
dividas. Só que pagaram para uma instituição falida, e agora a massa falida, 
que o Estado administra através da MGI, parece-me, os está executando por 
intermédio da Procuradoria do Estado. 

Por um lado, então, o Governo do Estado e o Federal, para colocar uma 
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cortina de fumaça para a sociedade, está fazendo assentamentos ás 
pressas, mas está despejando trabalhadores que trabalharam 20, 30, 40 
anos, pagaram suas contas e levaram calote nesses pagamentos. E agora o 
Governo promove o desassentamento de quem já nasceu assentado. 

Essa é uma contradição que temos de combater. E discutir o Banco da 
Terra é chamar todas essas mazelas para serem debatidas nesta Casa, a fim 
de que o Governo tome atitudes dignas e que respeite aqueles que ainda 
ousam - quero usar essa palavra, Deputado - ser produtores rurais. É uma 
ousadia querer ser produtor rural no Brasil hoje, porque tudo está 
caminhando para se acabar com a produção rural. Tudo está caminhando 
para que as grandes empresas do Brasil comprem uma novilha nelore por 
R$840.000,00 num leilão, mas sejam financiadas com o dinheiro da indústria, 
dos Bancos, e não, com o suor dos trabalhadores, enquanto o trabalhador 
rural não consegue pagar uma conta de R$5.000,00, que fez para plantar 
uma roça de milho. 

Quando ele vai pagar, a roça de milho não dá para fazer o pagamento do 
recurso que ele pegou emprestado. Então, é importante clarear isto: a grande 
propriedade, hoje, está na mão de industriais, de banqueiros, de grandes 
comerciantes, pessoas que possuem grandes fortunas fora do meio rural. 
Aparentemente, todo o mundo está rico, no interior, e estão todos falidos. O 
interior do Brasil está virando um deserto, por falta de política. Queria 
cumprimentá-lo por trazer esse tema a esta Casa. 

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço ao Deputado João Batista. 
Ratificando o que ele disse, chega a ser um contra-senso desenvolver um 
programa de assentamento de produtores na terra sem saber se a pessoa 
tem tradição no ramo, destituindo das pequenas propriedades rurais os que 
lá estão ou os que têm tradição familiar. Eu sou da zona rural, conheço 
perfeitamente essa questão. Há pequenas propriedades que passam de pai 
para filho. Em uma ocasião, quando ainda atuava na advocacia e 
acompanhei um colega durante uma sustentação oral em um caso de 
execução perante um dos tribunais do Poder Judiciário de Minas Gerais, 
alguém, pelo lado do exeqüente, que, naturalmente, era um Banco, disse que 
o valor do imóvel era muito pequeno, que representava muito pouco diante 
da divida. Naquele processo de defesa, o profissional que acompanhava deu 
a seguinte definição: o valor da causa não deve ser atribuído pelo que ela 
representa em valor pecuniário, mas pelo que ela representa em sentimento 
para o autor ou para o réu. Naturalmente, para quem recebeu de herança 
uma pequena propriedade rural e tem uma lembrança positiva dos seus pais, 
dos seus ancestrais, o valor da terra não era representado pelo valor 
pecuniário, mas pelo valor sentimental. A vocação da pessoa para residir na 
zona rural deveria ser considerada, primeiro, tentando-se dar condições ao 
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que lá está para que permaneça na terra. Essa seria a primeira iniciativa, 
para que não venham para os aglomerados urbanos, como aconteceu com a 
concentração de renda em algumas cidades que foram industrializadas, 
estimuladas por incentivos de Governos. Depois, as pessoas vieram morar ali 
sem nenhuma vocação urbana. Sua vocação era inteiramente para o meio 
rural, onde a moradia é mais espaçosa, não é delimitada, e as condições da 
entrada da casa não são as mesmas do perímetro urbano. Naturalmente, o 
cidadão que é da zona rural traz os seus hábitos quando vem para a cidade. 
Pode acontecer - e aconteceu ao longo do tempo - que os Governos 
desenvolvam uma política para promoção pessoal ou do próprio Governo, 
mas não, a política consistente, que seria manter no interior quem já está lá 
Se tivéssemos hoje uma política agrícola definida, em que o café tivesse 
acompanhado o preço de mercado de três anos atrás, quando chegou a ter o 
valor de US$100,00 por saca- hoje ela não chega ao valor de US$45,00 -,se 
naquela oportunidade tivesse havido uma definição, hoje os moradores 
urbanos sem opção de trabalho teriam a consciência de que, morando na 
zona rural, teriam melhor condição de vida. 

Mas, do jeito que as coisas estão sendo encaminhadas, o Brasil já tem 
hoje, na sua população urbana, mais de 70% da população geral; pode ter, 
dentro de pouco tempo, com o Banco da Terra, com política de reforma 
agrária, sem reforma agrária, um número maior. Uma coisa é certa: o ser 
humano tem de migrar para onde há mais perspectiva de vida. O Governo 
Federal e o Governo Estadual têm de ter uma política agrícola definida. Eles 
precisam definir a vida do cidadão dentro de uma programação. Sou 
testemunha da notícia que o Deputado João Batista traz, porque no interior 
muitas pessoas ainda me procuram, já que advoguei muito tempo nessa 
area. Mas esta acontecendo hoje o inverso: o Governo executa produtor 
rural. que tem vocação, que tem tradição, que vive da terra, que não sabe 
outra coisa, que ja passou dos 40 anos, enfim, que não tem mais 
perspectivas no mercado de trabalho. No entanto, diz que está agindo, que 
esta fazendo reforma agrária, mas os Bancos oficiais, os órgãos de Governos 
Estadua1s promovem execução de produtores rurais, de pequenos sitiantes. 

Ao vir a esta tribuna manifestar-me favoravelmente á aprovação dessa 
matéria. quero dizer que ela não é solução, mas, pelo menos, sinaliza na 
direção do que venho defendendo há mais tempo. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa* -Sr. Presidente, quero lembrar a V. Exa. que 

não temos número para aprovar uma matéria de tamanha importância. 
Embora todos sejamos favoráveis, necessário se faz um quórum mínimo para 
sua aprovação. Não havendo Deputados em Plenário, solicito-lhe que 
determine o encerramento da reunião, para que essa matéria possa ser 
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discutida na parte da tarde, quando estaremos defendendo sua 
necessidade, sua importância. Apenas lamento a demora na remessa da 
mensagem a esta Casa. Assim sendo, solicito-lhe que encerre a reunião, 
para permitir que eu e outros parlamentares prossigamos, na parte da tarde, 
a discussão da matéria, que está trazendo, como muito bem lembrou o 
Deputado João Batista, estimulo para torná-la mais abrangente, 
considerando-se que a questão não é apenas o Banco da Terra, mas uma 
política de governo, que ainda não temos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na 
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 16 Deputados. Não há 

número suficiente para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital 
de convocação. Levanta-se a reunião. 

• - Sem revisão do orador. 

ATA DA 62" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Ás quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Rafael, Jorge 
Eduardo de Oliveira e Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado Kemil 
Kumaira, por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, na ausência do Presidente, o Vice-
Presidente, Deputado Chico Rafael, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar matérias constantes na pauta e, a seguir, procede à leitura 
da correspondência que consta de 31 (trinta e um) oficios de Prefeitos 
Municipais, Presidentes de Cãmaras Municipais, Presidentes de cooperativas 
e de sindicatos, encaminhados ao Presidente desta Casa, parabenizando e 
empenhando apoio ao Governo do Estado e à Diretoria do Instituto Mineiro 
de Agropecuária - IMA - pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo de 
combate à febre aftosa, à brucelose, à raiva bovina, a abates clandestinos, 
em favor da preservação do meio ambiente no Estado. Foi feita ainda a 
leitura do Oficio n• 10/2001, da Presidente da Associação dos Servidores do 
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IMA - ASSIMA -, que encaminha pauta de reivindicações dos servidores 
dessa entidade e solicita apoio da Comissão para seu atendimento. 
Encerrada a 1a Parte da reunião, a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do 
Dia com a discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência submete a votação, 
cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 2.177/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, e 2.188/2001, do Deputado Doutor Viana, sendo eles 
aprovados. São aprovados, também, requerimentos dos Deputados: João 
Batista de Oliveira em que solicita presença dos membros da Comissão na 
43a Festa do Milho, em Patos de Minas, nos dias 23 e 24 de maio corrente; 
Marco Regis em que solicita realização de audiência pública da Comissão em 
conjunto com as Comissões de Saúde e de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais para debaterem as conseqüências do uso de agrotóxicos na 
agricultura e o controle natural de combate às pragas agrícolas em Minas 
Gerais; e do Deputado Carlos Pimenta em que a solicita realização de 
debate, com a participação de representantes da CODEVASF, Prefeitos, 
Vereadores e lideranças políticas dos Municípios de Januária, ltacarambi, 
Manga e Matias Cardoso, com o objetivo de discutirem alternativas para os 
pescadores do baixo São Francisco. Cumprida a finalidade da reunião, e 
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece o comparecimento 
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. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Paulo 

Piau. 
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -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 á leitura 
da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
Ata 

-O Deputado Doutor Viana, 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 á 2• Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria 
constante na pauta. A Presidência verifica, de plano, que inexiste quórum 
para votação, mas o há para discussão. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto 

de Lei n° 1.250/2000, do Governador do Estado, que autoriza o Estado a 
participar da implantação do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco 
da Terra, de que trata a Lei Complementar Federal n° 93, de 4/2/98. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. As Comissões de Politica Agropecuária e 
de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação com as Emendas n°s 1 
a 3, da Comissão de Justiça. Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, expectadores da 
nossa TV Assembléia, estamos presentes na tribuna para discutir projeto cujo 
tema ê de grande interesse para o nosso Pais, o do Banco da Terra. Esse 
projeto visa a que o Governo do Estado peça á Assembléia Legislativa 
autorização para assinar convênios com o Governo Federal e com os 
municípios para buscar a implementação desse programa no Estado. 

Vimos, com muito pesar, o MST e o MLST posicionando-se contra esse 
projeto e chegamos á conclusão de que essa posição dos movimentos era 
política, porque a reforma agrária neste Pais não passa de mera distribuição 
de terras. É uma reforma agrária que não chegará a lugar algum em 
produção agropecuária e de alimentos. 

O programa Banco da Terra, que praticamente se inicia neste momento, é 
uma esperança, uma alternativa, desde que bem-conduzido. Já estamos 
constatando a presença desse programa em Estados do Sul, como Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dentro dessa tese de que os 
recursos para adquirir a terra são fundamentais para quem sabe manejá-la e 
não tem recursos para possui-la. 
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Mas há alguns programas fazendo algo mais inteligente. Não basta 

comprar a terra, há necessidade de recursos para que ela seja trabalhada. O 
PRONAF, programa lançado pelo Governo Federal, tem dado sustentação á 
terra, para que realmente ela possa produzir. Existe o PRONAF Investimento 
e o PRONAF Custeio. A terra simplesmente dada não é um prêmio, mas um 
castigo. E estamos assistindo á grande evasão de produtores rurais, 
sobretudo dos pequenos, que não têm mais renda na propriedade, que estão 
vindo para a cidade, num grande êxodo. E há um fluxo em sentido contrário 
de pessoas da cidade indo para o campo em busca de um pedaço de terra, 
sem alternativa de emprego em razão desse grande problema social que 
vivemos. Mas sabemos que esse assentamento é precário e não chegará a 
lugar algum. 

Concederei aparte ao Deputado Ermano Batista, dizendo que o Banco da 
Terra e o PRONAF são uma expectativa, desde que o assentado seja 
efetivamente assistido e os instrumentos de política agrícola sejam colocados 
á sua disposição. Aí sim, acreditaremos nessa reforma agrária. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte) - Nobre e preclaro parlamentar 
Deputado Paulo Piau, V. Exa. está coberto de razão, porque a ocupação pura 
e simples da terra pelo agricultor, com a ausência de uma política agrícola 
que garanta a sua permanência nela é um engodo. Ocupação dessa 
natureza já foi feita ao longo da colonização do nosso País. E hoje vemos 
que a maior parte das terras existentes no interior, em volume maior nas 
mãos de um só, é o resultado da aquisição por este, ao longo do tempo, 
daqueles que não suportaram ficar no campo. Preferiram se bandear para os 
grandes centros em busca de outros eldorados. Nesse aspecto, nobre 
Deputado, temos um elogio a fazer àqueles heróis que permaneceram, que 
enfrentaram a falta de uma política agrícola adequada e humana, as 
intempéries, a ditadura da natureza e permaneceram fiéis á sua nobre 
profissão do amanho da terra. 

E preciso acordar o Governo para isso. Realmente há uma intenção do 
Governo Federal de assentar o maior número possível de pessoas no campo. 
Veja V. Exa. que, antes do Governo Fernando Henrique Cardoso, a média de 
assentamentos era de 7 mil famílias por ano. Nos seis anos e meio do 
Governo FHC, já se assentaram 500 mil famílias, uma média anual de 80 mil 
famílias. 

A vontade política existe, então. O que está faltando ê um processo de 
execução mais adequado. Além da colocação pura e simples do homem na 
terra, é preciso que o Governo acorde para a realidade e lhe dê condições de 
permanecer. 

Tenho certeza de que essa vontade não faltará Esse Banco da Terra, 
realmente, é o embrião desse processo e gerará condições de permanência 
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do homem do campo no seu hábitat natural, na sua oficina natural, na sua 
vocação para a agricultura. Um abraço para V. Exa. por estar se lembrando 
dessa questão neste momento tão importante para a vida nacional. Os meus 
aplausos a V. Exa. 

O Deputado Paulo Piau -Agradeço ao Deputado Ermano Batista. Às vezes, 
somos muito duros com o próprio Governo Federal, mas, nesse caso do 
programa Banco da Terra, realmente reside uma expectativa, uma 
esperança, como V. Exa. disse, de que esse projeto nasça com consciência, 
nasça no direcionamento correto, nasça dentro das premissas de um 
produtor pequeno. Esperamos que ele possa ter a sua renda, possa trabalhar 
e ter o sustento da sua família no seu pedaço de terra, evidentemente, desde 
que ele tenha as mínimas condições para trabalhar esse quinhão de terra. 

Ontem, tivemos aqui, Sr. Presidente, o pessoal do café. Por incrível que 
pareça, há uma certa informação, sobretudo da sociedade urbana, de que os 
produtores de café são grandes. Ontem, tivemos a apresentação de várias 
informações nesta Casa. Segundo os dados, 70% dos produtores de café 
deste País são pequenos produtores. Mais incrível ainda, poderemos, grosso 
modo, dividi-los em pequenos produtores de até 1 Oha de café, uma área 
muito pequena; produtores de 1 Oh a a 50 h a, que também é uma área 
relativamente pequena; e os produtores acima de 50ha. Essa miudeza de até 
10ha produz 1/3 do café nacional no Estado de Minas Gerais, que tem a 
metade da produção brasileira. Temos também uma faixa um pouco maior 
nesse intermediário de 1 O a 50 hectares. Mas, na verdade, os grandes 
produtores de café, realmente, produzem a menor parte do café neste País. 
Isso é um dado espetacular e mostra que o nosso café é uma cultura 
absolutamente social, que emprega, só em Minas Gerais, mais de 1 milhão 
de pessoas. Portanto, associando isso ao Banco da Terra, é possível, sim, 
fazer esses assentamentos bem dirigidos. O café junto com outras culturas é 
viável, desde que esses pequenos produtores tenham, na verdade, a 
assistência necessária, sobretudo, na sua organização. Um pequeno 
produtor, seja de café, seja de leite, seja de frutas, não tem hoje viabilidade 
para caminhar sozinho. O grande tem, porque esse foi o modelo que o 
Governo Federal impôs à nossa sociedade, o modelo do grande. 
Lamentavelmente, esse é o modelo das pessoas incompetentes, porque 
deixam o capital acima das conveniências e das organizações que temos a 
obrigação de montar. 

Evidentemente, essa tese de que os pequenos produtores não 
sobreviverão - nesse caso, o leite está mais em evidência, há pessoas que 
preconizam a morte dos pequenos produtores de leite - não passa de uma 
ação covarde, não passa de uma ação incompetente, porque os pequenos 
produtores podem sobreviver sim. Eles não podem sobreviver sozinhos. Eles 
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só sobreviverão organizadamente, seja em condomínios, seja em 
associações, seja em cooperativas, a melhor forma de associá-los, de 
organizá-los. Há as conveniências de cada situação, mas esse é um papel do 
Governo, sim, não apenas do Governo Federal, é papel do Governo Federal, 
do Governo do Estado, dos governos municipais caminhar nessa tese da 
organização dos produtores. 

Falta ao Governo essa consciência. Não queremos que o Brasil seja feito, 
sobretudo na agropecuária, de grandes produtores, porque isso inviabiliza 
nossas cidades, que vão receber um grande contingente de trabalhadores, 
criando um problema muito maior do que o que hoje presenciamos. 

Portanto, Sr. Presidente, ao encaminhar esse projeto do Banco da Terra, 
queremos pedir aos nobres pares que reflitam, para que possamos aprovar 
esse projeto que vem do Governador Itamar Franco. Assim, esse fiuxo de 
recursos vindos do Governo Federal poderá ser regularizado. O Governo do 
Estado já tomou seu chapéu, Deputado Ermano Batista, porque outros 
Estados, há mais de um ano, já estão fazendo seus convênios, já estão 
assentando as pessoas. Minas Gerais, modestamente, parte para isso. Mas o 
Governo Federal teve de fazer esses convênios através de outras 
instituições, como, por exemplo, com a FEMAM. As associações de 
municípios é que estão sendo o ponto de apoio do Governo Federal em 
Minas Gerais, já que houve um atraso nesse projeto, porque há necessidade 
de a Assembléia Legislativa autorizar essa participação, esse entendimento 
do Governo do Estado com o Governo Federal. E preferível regularizarmos 
agora essa situação. E preciso que o Governo do Estado entre para valer 
nesse projeto, coloque suas instituições ligadas á Secretaria da Agricultura, 
como a EMA TER, a EPAMIG, o IMA, á disposição do projeto, fazendo a coisa 
corretamente. Espero que ninguém consiga recursos do Banco da Terra para 
comprar uma propriedade pequena, isolada. Tudo indica que os projetos que 
estão acontecendo em nosso Estado e também fora dele objetivam a compra 
de uma grande área, subdividindo-a e fazendo uma organização de 
pequenos produtores. Nesse aspecto, acreditamos que esse projeto poderá 
criar pequenos produtores, que é o grande objetivo, e não simplesmente 
fazer novos assentados, porque estes, como disse o Deputado Ermano 
Batista, ficam na terra, não têm renda, vendem-na. Novamente, há uma 
concentração de áreas nas mãos de algumas pessoas. Portanto, gastou-se o 
dinheiro do povo brasileiro, e a reforma agrária teve o seu espaço diminuído. 

Essa direção, esse espaço que o Governo do Estado pede agora á 
Assembléia Legislativa, com certeza, haverá de ser concedido, para que 
Minas Gerais possa fazer esses convênios e receber o maior número de 
recursos. Dessa maneira, nossas terras, que são em grande número, 
poderão receber aquelas pessoas que têm aptidão pela terra. Essa é outra 
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característica importante porque, normalmente, nas invasões de terra, 
temos notado pessoas sem oportunidade de trabalho. No que se refere ao 
Banco da Terra, uma característica buscada é ligação da pessoa com a terra, 
seja um ex-produtor, seja um trabalhador. É importante que ele goste da terra 
e saiba trabalhá-la. Ai, sim, vamos ter pessoas que vão trabalhar com alegria. 
Quando assentamos o cidadão urbano, que nunca trabalhou a terra, fica 
difícil. Ele pode até tentar, mas o trabalho da terra não é fácil. Ele é feito com 
sol, com chuva. Ele é exaustivo, por isso a necessidade dessa aptidão, de as 
pessoas gostarem de trabalhar a terra. Esperamos que essa seleção que até 
agora temos presenciado vá nessa direção, ou seja, buscando pessoas que 
tenham essa característica de ser do campo. Assim, vamos ver o Banco da 
Terra junto com o PRONAF e com outros programas estaduais vitoriosos. 
Acreditamos nisso. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Paulo Piau, 
aproveitando a intervenção de V. Exa. a respeito do Projeto de Lei n° 
1.250/2000, gostaríamos também, dentro do mesmo tema, de fazer o registro 
de um trabalho realizado ontem pela Comissão de Direitos Humanos da 
Assembléia Legislativa. O Deputado Edson Rezende e eu, juntamente com a 
assessoria desta Casa, estivemos na Fazenda Tangará, onde 718 famílias 
estão acampadas, lutando por um pedaço de chão. Mais do que isso, nobre 
colega, após essa visita, quando ouvimos as reivindicações dos 
trabalhadores sem terra, tivemos também a oportunidade de levar nossas 
preocupações ao Comando da Policia Militar e ao próprio Prefeito Zaire 
Rezende. Ali, recebemos informações a respeito da situação atual vivida no 
Triângulo, com relação aos acampamentos de trabalhadores sem terra. 
Somente no Município de Uberlândia existem oito, totalizando mais de 1.800 
famílias. Temos ainda acampamentos em Uberaba, Turbante do Cedro, 
Araguari, Campina Verde, Capinópolis, Carneirinhos, Guvinhatã, lturama, 
ltuiutaba, Santa Vitória e São Francisco Sales. 

Tudo isso demonstra claramente que, se quisermos construir democracia e 
cidadania neste Pais, precisamos democratizar o acesso á terra. Desde 
1500, com o reforço da Lei da Terra, de 1850, a terra está cativa no Brasil. A 
Comissão de Direitos Humanos colocou-se como um canal de negociação 
para o pessoal da Fazenda Tangará, apoiando suas reivindicações. 

Particularmente, estamos vendo com muita reserva a questão do Banco da 
Terra, em vista do retorno de investimento que a terra gera no Pais. Esse 
retorno é muito pequeno, nobre colega. V. Exa., que é um homem do ramo, 
sabe muito bem que não alcançaremos esse objetivo enquanto não tivermos 
definido uma política agrícola real e efetiva, com garantias de financiamentos 
a juros subsidiados, com garantia de preços mínimos. Estamos vendo isso 
acontecer em outros países. Apesar de essa receita ser do Primeiro Mundo, 
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eles dão a receita apenas para os países em desenvolvimento ou pobres, 
que não a colocam em prática. Com toda a certeza, o retorno financeiro da 
terra será muito difícil, até para assumirem compromissos com a sua compra. 
Vimos uma área em Uberlândia onde o alqueire foi comprado pelo Banco da 
Terra a R$14.000,00. Isso inviabiliza o acesso do pequeno proprietário, que, 
além de tudo, precisa de financiamento para o plantio, para a colheita e para 
os primeiros investimentos na terra. Como é que ele vai assumir e pagar 
também esse financiamento do Banco da Terra? 

Sabemos que Minas Gerais goza de uma situação privilegiada, com muitas 
terras devolutas em mãos de reflorestadoras ou de terceiros. Isso viabilizaria 
um grande programa de reforma agrária e de politica agrícola. Entendemos 
que as duas coisas tém que caminhar juntas, como irmãs siamesas. Ontem, 
na região de V. Exa., o Triãngulo, a Comissão de Direitos Humanos teve a 
oportunidade de ver como é premente uma intervenção urgente para buscar 
soluções. O problema do conflito só será resolvido com politicas sociais 
arrojadas. Nesse sentido, saudamos o pronunciamento de V. Exa. 

O Deputado Paulo Piau• - Agradeço a manifestação do Deputado Durval 
Ângelo e quero completar a discussão desse projeto, Sr. Presidente, dizendo 
que esperamos que a politica agrícola do Pais venha, na verdade, de uma 
maneira mais consistente, seja em nível municipal, seja em nível estadual. 

Temos visto alguns Prefeitos e algumas associações microrregionais 
preocupados com a política agrícola, caminhando na direção de coisas sérias 
e consistentes, como é o caso da Associação do Banco da Terra com o 
PRONAF e, evidentemente, a organização dos produtores. 

Também esperamos mais, porque o Governo Estadual a cada ano destina 
menos recursos orçamentários á Secretaria de Agricúltura. Digo isso porque 
faço parte da EPAMIG, que praticamente viabílizou a agricultura no cerrado e 
grande contribuição deu a outras regiões do Estado, como a Zona da Mata, o 
Sul de Minas, o Jequitinhonha. Hoje o parque cafeeiro no Jequitinhonha já é 
significativo. 

A nossa EPAMIG sofre de uma grande carência de recursos, justamente 
porque o Governo repassa poucos recursos e tem pouca consciência de que 
pesquisa é importante. Isso é lamentável, porque as nossas ações de 
desenvolvimento ficam tolhidas. 

A nossa EMATER, outra empresa imprescindível sobretudo para a 
assistência aos pequenos produtores, também hoje sobrevive de alguma 
cobrança de assistência aos grandes produtores, e hoje os municípios, 
através dos convênios, mantêm ali uma estrutura da EMA TER. Não foram a 
cobrança pelos serviços prestados e os convênios com os municípios, 
certamente a EMA TER teria suas ações inviabilizadas. O IMA, por outro lado, 
também sobrevive das suas taxas, taxas essas cobradas da agricultura; 
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portanto, a carga tributária alta e a sonegação alta vêm inviabilizando as 
nossas instituições ligadas a agropecuária. Isso é lamentável, porque 
esperamos um pouco mais do Governo para retomar o crescimento de nossa 
agropecuária, que é a base da economia do Estado e do País. Esperamos 
que ela possa desenvolver-se, crescer e dar sustentação ao homem no 
campo. 

Termino pedindo aos companheiros Deputados que no momento da 
votação aprovemos esse projeto muito importante para o Estado. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Não há outros oradores inscritos. 
-Vêm à Mesa: 

EMENDA W 4 AO PROJETO DE LEI N° 1.250/2000 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° -A implantação do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco 

da Terra- dar-se-á por intermédio do Instituto de Terras do Estado de Minas 
Gerais.". 

Sala das Comissões, de de 2001. 
Rogério Correia 
Justificação: Compete ao ITER o planejamento, a coordenação e a 

execução da política fundiária do Estado, observado o Programa Estadual de 
Reforma Agrária, conforme dispõe a Lei n° 13.468, de 17/1/2000. 

Assim, entendemos que esse órgão deve ser o responsável pela 
implantação do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, e não a Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como se propõe no projeto 
em exame. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 1.250/2000 
Dê-se ao art. 6°, na forma proposta pela Emenda n° 2, da Comissão de 

Constituição e Justiça, a seguinte redação: 
"Art. 6° - O Conselho Gestor será integrado: 
I - pelo Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

ITER -, que o presidirá; 
11 - pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
111 - pelo Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
IV - pelo Secretário de Estado da Fazenda; 
V- pelo Diretor da Diretoria Fundiária do ITER; 
VI -pelo Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

de Minas Gerais- EMATER-MG -; 
VIl -pelo Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A-

BDMG-; 
VIII - pelo Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 

Gerais- EPAMIG -; 
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IX - pelo Presidente da Fundação Rural Mineira - Colonização e 
Desenvolvimento Agrário- RURALMINAS -; 

X- pelo Presidente da Fundação João Pinheiro - FJP -; 
XI - por um representante da OCEMG; 
XII- por um representante da FAEMG; 
XIII- por um representante da FETAEMG; 
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XIV - por um representante da Comissão Pastoral da Terra - CPT -, 
indicado pela CNBB; 

XV - por dois representantes dos Secretários da Agricultura, ou autoridade 
equivalente, dos municípios do Estado, indicados na forma do regulamento. 

§ 1 o - Os membros do Conselho Gestor serão representados, na sua 
ausência e impedimento, por seus substitutos legais. 

§ 2° - Em sua ausência e impedimento, o Presidente do Conselho indicará 
seu substituto entre os demais representantes. 

§ 3° - Nas deliberações do Conselho Gestor o Presidente terá, além do voto 
ordinário, o de qualidade; 

§ - 4° - O Conselho Gestor deliberará por maioria simples de votos, 
presente, no mínimo, a metade de seus membros, salvo disposição em 
contrário constante em seu regimento interno. 

§ 5° -A participação no Conselho Gestor não será remunerada.". 
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2001. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: A Subemenda ora apresentada tem o propósito de aperfeiçoar 

a contribuição dada pela Comissão de Constituição e Justiça ao 
aprimoramento do projeto original. Com efeito, a atribuição de presidir o 
Conselho Gestor, tomando-se como baliza a pertinência das atribuições 
legais dos órgãos e entidades da administração pública estadual, bem como 
as atividades por eles de fato executadas, levam-nos, inexoravelmente, a 
destinar o Diretor-Geral do ITER incumbência de presidir o Conselho Gestor. 
Pelo mesmo motivo substituiu-se o Secretário Adjunto da SEAPA pelo Diretor 
Fundiário do ITER. A proposta contempla ainda a inclusão da CPT, entidade 
ligada á igreja e historicamente ligada á luta por justiça no campo, bem como 
as representações dos municípios, os quais, consideramos, têm relevante 
contribuição a fornecer á implementação do Banco da Terra. Por essas 
razões, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta 
proposição. 

-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 
de receber a seguinte emenda: 

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.250/2000 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- A participação do Estado na implantação do Fundo de Terras e da 



Reforma Agrária - Banco da Terra -, dar-se-á por intermédio do Instituto 
de Terras -ITER -." 

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2001. 
Sargento Rodrigues 
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Justificação: É notória a competência do ITER no que se refere à ação do 
Estado em matéria de reforma agrária e reordenamento fundiário. Por isso 
mesmo é que o atual Governo, reforçando-lhe o "status" e as atribuições, 
houve por bem transformar o instituto em autarquia, ampliando seu raio de 
ação. De fato, quem trata dessa matéria é o dirigente do ITER, isto é, é quem 
dirige as iniciativas do Estado nessa esfera, até mesmo tratando, com o 
Ministério da Reforma Agrária, dessas questões no àmbito do Estado, 
conforme orientação do Governador do Estado. Não é lógico nem adequado 
que. ao se viabilizar o Banco da Terra no Estado, a atribuição de intermediar 
a participação do Estado seja usurpada do ITER, que já as realiza de fato. 
Por tudo isso, contamos com a acolhida desta emenda, a fim de tornar a 
proposição coerente com seus objetivos e as necessidades da administração 
pública e do povo mineiro. 

O Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foram 
apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado Rogério Correia, a qual 
recebeu o n' 4, e uma subemenda à Emenda n° 2 do Deputado Sargento 
Rodrigues, a qual recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com a emenda e a 
subemenda à Comissão de Política Agropecuária, para parecer. 

-A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 1 o turno, 
os ProJetos de Lei n°s 1.414/2001, do Governador do Estado, que autoriza o 
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Santos Dumont, sob a 
forma de doação, o imóvel que menciona; e 1.415/2001, do Governador do 
Estado. que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que menciona ao 
Município de Caxambu. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 923/2000, 
do Governador do Estado, que estabelece o processo de produção de 
cachaça em Minas. A Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto 
na forma do vencido em 1° turno. Vem ã Mesa requerimento do Deputado 
João Paulo, em que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei n' 
923/2000. A Presidência declara o requerimento prejudicado, uma vez que 
não há quórum para votação. Em discussão. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião 
Costa, Líder do PFL, que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, 
para, nos termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado Paulo Piau. A 
Presidência defere o requerimento e fixa o prazo de 15 minutos para o orador 
fazer seu pronunciamento. Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
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O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 

senhores, ocupo a tribuna para fazer referência ao Programa Pintando a 
Liberdade, importante iniciativa do Estado de Minas Gerais. (-Lê:) 

"Ser mineiro é dizer "uai", é ser diferente, é ter marca registrada, é ter 
história. Ser mineiro é ter simplicidade e pureza, humildade e modéstia, 
coragem e bravura. Ser mineiro é ver o nascer do sol e o brilhar da lua, é 
ouvir o cantar dos pássaros e o mugir do gado, é sentir o despertar do tempo 
e o amanhecer da vida. Ser mineiro é ser religioso e conservador, é cultivar 
as letras e as artes, é ser poeta e literato, é gostar de política e amar a 
liberdade, é viver nas montanhas, é ter vida interior, é ser gente." 

Amanhã o mineiro e Ministro amigo Carlos Melles estará aqui em Belo 
Horizonte para dar início ao grande marco de transformação do esporte 
social em Minas Gerais, com a assinatura de convênio para implantação de 
uma fábrica de uniformes esportivos na Penitenciária Feminina de Belo 
Horizonte, com capacidade inicial de produção de 26 mil uniformes 
esportivos, e início da fabricação de 29 mil bolas por ano na Penitenciária de 
Contagem. 

O projeto Pintando a Liberdade consiste na fabricação de material esportivo 
para distribuição e doação a entidades desportivas e escolas de esportes 
para funcionamento de 19 núcleos de aprendizado esportivo na região da 
Grande Belo Horizonte e 181 núcleos nos diversos municípios do interior, 
beneficiando diretamente 20 mil crianças na prática esportiva em nosso 
Estado. 

Inserido no programa Reestruturação do Sistema Penitenciário Brasileiro, o 
projeto visa á ressocialização e á profissionalização dos internos do sistema 
penal mineiro, beneficiando, inicialmente, 350 detentos, com renda e redução 
da pena, pois, para cada três dias de trabalho no projeto, a pena do detento é 
reduzida em um dia. 

Portanto, Sr. Presidente, essa ação do Ministro Carlos Melles tem alto 
alcance social, pois tira da ociosidade milhares de detentos em todo o País, 
permitindo o aprendizado de um ofício a mais, uma oportunidade de renda 
extra, além de contribuir para a redução gradativa da pena de prisão. 

Desde o seu lançamento, o programa já atendeu a 730 entidades 
desportivas e sociais em vários Estados, beneficiando mais de 800 mil 
pessoas carentes em todo o País. 

Além da economia de recursos para Estados e municípios, o programa 
contribuiu para a ocupação de 4.380 detentos, gerando uma economia 
superior a R$6.500.000,00 no período de 1998 a 2000, já que os internos 
recebem um salário mínimo pelos serviços prestados, o que contribui para 
auxiliar nas despesas de suas famílias. Sem falar na redução do tempo de 
prisão. 

~------------------------------~ 
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Ao fazermos um balanço do Pintando a Liberdade, notamos que o 

desempenho do programa foi altamente positivo, não apenas para o esforço 
de reeducação, geração de renda e profissionalização dos detentos, mas 
também para o incremento dos programas implementados pelo Ministério, 
pelos Estados e pelos municípios. 

Ao longo destes quatro anos, o Ministério liberou recursos da ordem de 
R$4.500.000,00 para viabilizar o programa em todos as regiões do Pais, 
beneficiando detentos de 20 Estados, num total de 31 presídios e delegacias 
de policia. E a idéia do Ministro Carlos Melles é ampliar cada vez mais o 
projeto, visando a levá-lo a todos os presídios e centros de recuperação de 
menores infratores. 

É importante notar que a economia não é apenas para Estados e 
municípios, na aquisição de material esportivo. Há uma economia 
considerável para os Governos Estaduais com a remissão das penas do 
pessoal que tem participação no projeto. 

Mais de 5 mil detentos de 31 estabelecimentos penais estão sendo 
beneficiados com remissão de pena, com uma economia de R$6.500.000,00 
apenas nos últimos dois anos, considerando que cada detento custa em 
média R$600,00 por mês, segundo dados do Patronato Penitenciário do 
Paraná. 

Os 29 convênios firmados até agora pelo Ministério do Esporte e os 
Governos Estaduais, através das Secretarias de Justiça ou da Segurança 
Pública, permitiram a produção de cerca de 314.500 unidades de material 
esportivo por ano, entre bolas, camisetas, calções, redes e bandeiras 
brasileiras. 

Com isso, foi possível atender, nos últimos três anos, 604 mil jovens 
carentes em todo o País, com a distribuição de material esportivo. E esses 
números vêm crescendo a cada ano, com a ampliação do número de 
convênios com novos institutos penais. 

Após um ano de implantação do projeto, mais de 153 mil jovens eram 
beneficiados com a distribuição gratuita de material esportivo. No ano 
segumte. esse número saltou para 192 mil, chegando a 258 mil no ano 
passado, em todo o Brasil. 

Através deste e de outros programas, o Ministro Carlos Melles vem dando 
pnoridade absoluta a esse setor, consciente de que as atividades esportivas 
e de lazer crescem de importância em todo o mundo como fatores de 
desenvolvimento social e econõmico, estando entre os principais itens da 
pauta mundial de exportações de bens e serviços, superando inclusive 
segmentos tradicionais, como o automotivo, o qui mico e o alimentício. 

Por isso, o Ministro Carlos Melles vem se empenhando no sentido de 
ajustar o Pais e Minas Gerais á tendência de fazer do esporte e do turismo 
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alavancas indispensáveis de crescimento sustentado da economia. Nesse 
sentido, desde sua criação, o Ministério vem se empenhando para consolidar 
a posição de agente de incremento do desporto brasileiro e de 
desenvolvimento do turismo. Sob o comando do Ministro Carlos Melles, 
inúmeros programas vêm sendo implementados, com resultados amplamente 
favoráveis para a sociedade brasileira. 

Cabe ressaltar também, Sr. Presidente, que, com seu empenho junto ao 
Governo Federal, o Ministro Melles conseguiu elevar de R$260.000.000,00, 
em 1999, para R$830.000.000,00 o orçamento total do Ministério do Esporte, 
sendo que para a nossa Minas Gerais os investimentos foram elevados de 
R$9.000.000,00 para R$35.000.000,00, com a construção de 290 obras de 
infra-estrutura esportiva no interior do Estado, em apenas um ano de gestão 
como Ministro de Estado e membro do PFL. 

Além disso, Sr. Presidente, o Ministério do Esporte e Turismo está 
implantando em Belo Horizonte o primeiro centro de excelência olímpica do 
País, com recursos de R$15.000.000,00 e apoio da UFMG. 

O mineiro Carlos Melles entende que a meta maior do Ministério do Esporte 
e Turismo é a própria sociedade brasileira. E é preocupado com essa mesma 
sociedade que o Ministério tem voltado toda a sua atenção e prioridade de 
suas políticas na democratização do acesso de todos às práticas esportivas e 
à atividade turística, assegurando aos brasileiros novas oportunidades de 
trabalho, melhor qualidade de vida e bem-estar social. 

Com essas iniciativas, acredito que o Ministério do Esporte e Turismo, sob 
a gestão do mineiro simples e humilde Carlos Melles, está no caminho certo, 
no esforço de contribuir com seus programas e ações para o 
desenvolvimento económico e social da população de Minas Gerais e do 
Brasil. Muito obrigado. 

Sr. Presidente, quero acrescentar que o Ministro Carlos Melles, apesar de 
ser do PFL, que é uma bancada de oposição nesta Casa, é Ministro de Minas 
Gerais e está fazendo um trabalho em parceria com o Governo do Estado. 

Nós, do PFL, não queremos o pior Governo para Minas, queremos o 
melhor. Dessa fonma também age o Ministro Carlos Melles. Por isso, nós o 
parabenizamos por estar carreando recursos para a nossa Minas Gerais 
através do Ministério do Esporte e do Turismo. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)- Faço coro com V. Exa. 
e parabenizo-o por seu pronunciaamento. Realmente, o Ministro Carlos 
Melles é uma presença constante em Minas. Independentemente de partido, 
ele vem atendendo aos anseios da população de Minas, servindo, viajando 
por este Estado e mostrando, acima de tudo, que faz uma política, um 
Ministério com dinamismo, com mineiridade. Aprendemos com o Ministro 
Carlos Melles e temos certeza de que Brasília também aprende. Mas, sem 
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dúvida nenhuma, também poderia aprender com outros segmentos de 
Minas Gerais. Tenho certeza de que todos os Deputados do PDT sabem 
reconhecer o trabalho do Ministro Carlos Melles, um Ministro que fala a nossa 
língua e que ama nossa terra. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Agradeço as palavras do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. Sr. Presidente, eram essas as nossas palavras. Agradeço a 
deferência de V. Exa. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Quero apenas parabenizar a 

diretoria da ADEMG, do Mineirão, e todo o corpo de funcionários que ontem 
testaram uma nova tecnologia: os geradores naquele estádio. Apesar da 
possibilidade do apagão, ontem o Mineirão mostrou que, de qualquer forma, 
em qualquer época e em qualquer situação, está pronto para receber um 
grande público. Ontem, um pouco mais cedo, muitos falavam que não iria dar 
certo, já que o sistema elétrico do Mineirão é muito dividido, mas 
acompanhamos depois uma beleza de espetáculo, com o Mineirão 
recebendo mais de 80 mil torcedores. Então, quero parabenizar, desta 
Assembléia, o Presidente da ADEMG e toda a sua diretoria, pela 
competência, dinamismo e pelo esforço realizado ontem, durante o jogo do 
Cruzeiro. 

Na oportunidade, Presidente, gostaria de lembrar a V. Exa. que, no último 
domingo, tivemos outro grande clássico no Mineirão, entre o América e o 
Atlético Mineiro, time de V. Exa. Quando falavam que, no jogo de ontem, 
teríamos um a pagão no Mineirão, como aconteceu com o time de V. Exa., 
duvidava, pois sempre acreditei na competência dos administradores e dos 
homens que dirigem o Mineirão, diferentemente do time de V. Exa., que 
continua sendo o apagão. Mas, no próximo sábado tem mais, e gostaria que 
V. Exa. fizesse coro conosco, e viesse tomar uma cerveja gelada após o 
jogo, para comemorar o campeonato do América Futebol Clube, que é a 
grande esperança da meninada mineira, que está mostrando o seu futebol 
nos gramados da nossa Minas Gerais e o fará, futuramente, na Copa do 
Brasil. 

Então, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a diretoria da ADEMG, 
por receber, ontem, 80 mil torcedores, um sucesso de público, em um grande 
espetáculo realizado ontem, no Mineirão - apesar Minas não ter tido ontem 
tanta sorte como teve o time paulista; e para convidar todos os mineiros para 
acompanhar, no próximo sábado, mais um título do América Futebol Clube. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Nada como um dia após o outro. Com certeza, teremos 
o "pulo do Galo". A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum 
qualificado para votação de propostas de emenda a Constiuição, mas verifica 
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Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.050/2000, do Deputado Ivo 
José, que cria o Programa de Incentivo à Apicultura do Estado de Minas 
Gerais - PROMEL - e dà outras providências. 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° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 1 e 
2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
provação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, e com as 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Política Agropecuária. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando, na forma regimental, 
o adiamento da votação do Projeto de Lei n° 1.050/2000. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.414/2001, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Santos Dumont, sob a forma de doação, o imóvel que menciona. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Ermano Batista - Parece que houve acordo para se votar o 

Projeto de Lei n° 1.250 e encerrar a reunião. V. Exa. está colocando em 
votação o Projeto de Lei n° 1.414. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado Ermano Batista 
que o Projeto de Lei n° 1.250/2000 recebeu uma emenda e uma subemenda 
e foi devolvido à Comissão de Política Agropecuária, para parecer. 

O Deputado Ermano Batista - Solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a 
reunião, uma vez que é patente a inexistência de quórum. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, solicito a recomposição de 
quórum. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda á chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 5 Deputados. Não há quórum 

para a continuação dos nossos trabalhos. 
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. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

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



TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 858/2000 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 
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De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em análise tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Academia de Letras do Noroeste 
de Minas, com sede no Município de Paracatu. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, á 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. A seguir, a matéria foi 
encaminhada a este órgão colegiado para deliberação conclusiva, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Academia de Letras do Noroeste de Minas tem por princípios básicos a 

cultura da língua, da literatura em suas diversas manifestações, os estudos 
sociais e cientificas, a união e a congregação dos intelectuais da região, de 
Minas e do Brasil. 

Para atingir tais objetivos, a entidade promove conferências, seminários, 
congressos, programas de rádio e de televisão. Estimula, também, concursos 
literários, ecológicos, artísticos e científicos. 

O reconhecimento da instituição como sendo de utilidade pública 
fortalecerá as iniciativas que ali vêm sendo desenvolvidas. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 858/2000, na 

forma original. 
Sala das Comissões, 1° de junho de 2001. 
Paulo Piau, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO W 39/2000 

Comissão Especial 
Relatório 

Subscrita por mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo 
como primeiro signatário o Deputado Antônio Júlio, a Proposta de Emenda á 
Constituição n° 39/2000 tem por escopo adaptar o texto da Carta mineira ás 
disposições da Constituição da República, em decorrência das alterações 
introduzidas pela Emenda á Constituição Federal n° 19, de 1998, e dar outras 
providências. 

Aprovada no 1° turno com a Emenda n° 1, a Subemenda n° 1 á Emenda n° 
5 e a Subemenda n° 2 á Emenda n° 2, retoma a proposição a esta Comissão 
Especial a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 
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Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A reforma administrativa consubstanciada na Emenda n° 19 à Constituição 

da República, a qual introduziu novos institutos na administração pública, 
tendo como elemento por excelência a figura do agente público nas suas 
variadas categorias, exige dos demais entes da Federação a tarefa de 
adaptação dos textos constitucionais dos Estados membros às novas 
diretrizes cristalizadas na Lei Maior. 

Nesse contexto de adaptação, podem-se destacar na proposta em 
referência os seguintes aspectos: o princípio da eficiência como parãmetro 
norteador da atividade administrativa, o qual exige qualidade na execução 
dos serviços prestados e o alcançamento de resultados satisfatórios que 
atendam às necessidades dos administrados e às conveniências da 
administração; a concessão de autonomia gerencial, orçamentária e 
financeira a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado, 
por meio de instrumento específico, embora o assunto seja objeto de muitas 
controvérsias no campo doutrinário; a dilatação do período correspondente 
ao estágio probatório dos servidores públicos para três anos, para fins de 
aquisição do direito de permanência no serviço (estabilidade); ampliação das 
hipóteses de perda da estabilidade mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho; a necessidade de confirmação da estabilidade por 
comissão a ser instituída especificamente para essa finalidade; disposições 
atinentes à contenção de gastos com servidores estaduais e municipais e a 
supressão da exigência de adoção do regime jurídico único, tradicionalmente 
de natureza estatutária ou unilateral, para os servidores públicos da 
administração direta, das autarquias e fundações públicas, entre outras 
inovações. 

No que tange especificamente às normas relativas à contenção de 
despesas com servidores, cujos limites não poderão ultrapassar o disposto 
na Lei Complementar Federal n° 101, de 1999 (60% da receita líquida, no 
caso do Estado), a proposição sob comento não admite a possibilidade de o 
servidor estável perder o cargo como alternativa para o cumprimento dos 
limites de gastos com pessoal, diferentemente do que ocorreu com a Emenda 
no 19. Esta permite a exoneração dos estabilizados mediante ato normativo 
motivado, disposição que se nos afigura inconstitucional por violar o princípio 
fundamental do direito adquirido, consagrado explicitamente pelo poder 
constituinte originário no art. 5°, XXXVI, da Lei Maior, que é uma garantia 
fundamental do servidor, não sendo passível de exceções ou limitações por 
meio de emenda à constituição. 

A rigor, toda proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias 
individuais não deve sequer ser objeto de deliberação, consoante dispõe o 
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inciso IV do§ 4° do art. 60 da Constituição da República. 

Nesse particular, a proposta em exame é justa, coerente e razoável, pois 
protege o servidor estabilizado no serviço público contra eventuais excessos 
dos governantes, admitindo apenas a dispensa de servidores não estáveis 
para fins de contenção de gastos, caso as demais medidas não sejam 
suficientes para o enquadramento no limite anteriormente mencionado. 

A Emenda n• 19 também inovou ao alterar a redação do inciso V do art. 37 
da Constituição da República, estabelecendo que as funções de confiança e 
os cargos em comissão destinam-se apenas ás atribuições de direção, chefia 
e assessoramento. No primeiro caso, apenas os servidores titulares de cargo 
efetivo poderão desempenhá-las, ao passo que os cargos em comissão 
deverão ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, facultando-se a pessoas estranhas aos 
quadros da administração pública a titularização desses cargos. 

Como a proposta em apreço não contém disposição conformadora com 
esse fim, torna-se oportuna a apresentação da Emenda n• 1, na conclusão 
deste parecer, para ajustar o comando do "caput" do art. 23 da Carta mineira 
ao novo parâmetro da Lei Maior. 

A par das disposições de ajustamento ao Texto Magno, a Proposta de 
Emenda á Constituição n• 39/2000 visa a resolver, definitivamente, um dos 
maiores problemas que afligem a administração pública estadual: a situação 
dos detentores de função pública, figura criada pela Lei n• 10.254, de 1990, 
que introduziu o regime jurídico único em Minas Gerais. 

A chamada "função pública" resultou da transformação do emprego dos 
antigos celetistas que prestavam serviços ao poder público em caráter 
permanente, os quais tiveram seus contratos de trabalho extintos por força da 
mencionada lei, passando a submeter-se ao regime estatutário, da mesma 
forma que os servidores titulares de cargo efetivo. 

Os detentores de função pública constituem uma grande massa de 
profissionais do Estado, que prestam serviços ao Executivo, ao Legislativo e 
ao Judiciário, bem como ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, e cuja 
força produtiva é fundamental em diversos setores da administração pública: 
sem eles muitos órgãos simplesmente deixariam de funcionar de forma 
eficiente. Apesar de esses agentes exercerem atividade administrativa 
permanente e se sujeitarem ao regime estatutário, na prática não desfrutam 
dos mesmos direitos e vantagens dos servidores efetivos, o que tem gerado 
insegurança e insatisfação entre eles, principalmente em razão de 
circunstâncias políticas nem sempre favoráveis á valorização do servidor 
público. 

Dessa forma, a questão relativa ao detentor de função pública, por sua 
complexidade e abrangência, tornou-se um problema de relevância social em 
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Minas Gerais, cuja singularidade exige uma postura firme e determinante 
do poder público, de modo a extirpar de vez essa situação incômoda e 
altamente desconfortável, que assola parte substancial dos agentes que 
desempenham função estatal. 

Tal como aprovado no 1 • turno, apenas os servidores que já se 
encontravam no exercício da função pública por prazo indeterminado na data 
da promulgação da Constituição da República, ou seja, em 5/10/88, passarão 
a integrar o quadro efetivo da administração pública estadual. Entretanto, 
entendemos que os servidores admitidos no período compreendido entre 
5/10/88 e a data da vigência do regime jurídico único no Estado também 
devem fazer jus a essa efetivação, a fim de se evitar tratamento diferenciado 
entre os detentores de função pública, razão pela qual apresentamos a 
Emenda n• 2, redigida ao final. 

Por derradeiro, parece-nos de bom alvitre acrescentar um artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira, para autorizar o 
Poder Executivo a promover, no exercício de 2001, a compatibilização das 
remunerações de que tratam as Leis Delegadas n•s 42, de 7/6/2000, e 45, de 
26/7/2000, com a Lei Delegada n• 43, de 7/7/2000, o que fazemos por meio 
da citada Emenda n• 2, que altera a redação do art. 9° do vencido no 1° 
turno. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da proposta de emenda 

à Constituição n• 39, na fonma do vencido no 1° turno, com as Emendas n•s 1 
e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art - O "caput" do art. 23 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
Art. 23 - As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 9° a seguinte redação: 
"Art. 9° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes arts. 103, 104, 105, 106, 
107, 108 e 109: 

Art. 103 - No prazo de dois anos contados da data de publicação desta 
emenda, as entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos 
quanto à respectiva natureza jurídica, tendo em vista a finalidade e as 
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competências efetivamente executadas. 

Art. 104 - É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exerci cio para 
aquisição de estabilidade aos servidores em estágio probatório, na data da 
promulgação da Emenda à Constituição n• 19, sem prejuízo da avaliação a 
que se refere o § 4" do art. 41 da Constituição da República. 

Art. 105 -Ao detentor de função pública da administração direta, autárquica 
e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas, admitido por prazo indeterminado até 1° de agosto de 1990, são 
assegurados os direitos, as vantagens e as concessões inerentes ao 
exercício de cargo efetivo, excluída a estabilidade adquirida nos termos do 
art. 41 da Constituição da República e do art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Art. 106 - Passam a integrar o quadro efetivo de pessoal da administração 
pública estadual, em cargo correspondente à função pública de que seja 
detentor, os seguintes servidores admitidos por prazo indeterminado: 

I - o detentor de função pública admitido até a data da promulgação da 
Constituição da República de 1988; 

li -o detentor de função pública admitido no período compreendido entre 5 
de outubro de 1988 e 1" de agosto de 1990, data da instituição do regime 
jurídico único no Estado. 

Art. 1 07 - O disposto nos arts. 1 05 e 1 06 aplica-se ao servidor readmitido 
no serviço público, por força do art. 40 da Lei n• 10.961, de 14 de dezembro 
de 1992. 

Art. 1 08 - Lei complementar estabelecerá critérios para a dispensa de 
detentor de função pública. 

Art. 109 - O Poder Executivo promoverá, no exercício de 2001, a 
compatibilização das remunerações de que tratam as Leis Delegadas n•s 42, 
de 7 de junho de 2000, e 45, de 26 de julho de 2000, com a Lei Delegada n• 
43, de 7 de julho de 2000. ". 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Bené Guedes, Presidente - Mauro Lobo, relator- Cristiano Canêdo - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
Redação do Vencido no 1" Turno 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 39/2000 
Adapta a Constituição do Estado de Minas Gerais ao texto da Constituição 

da República, em decorrência das modificações introduzidas pela Emenda à 
Constituição n• 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências. 

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos 
do art. 64, § 4", da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao 
texto constitucional: 

Art. 1"- O "caput" do art. 13 da Constituição do Estado passa a vigorar com 
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a seguinte redação: 

"Art. 13 - A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e a 
de entidade descentralizada se sujeitarão aos principies de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.". 

Art. 2°- O§ 4° do art. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação, ficando ainda o artigo acrescido dos §§ 9°, 1 O, 11, 12 e 13: 

"Art. 14-
§ 4 o - Depende de lei especifica, em cada caso: 
I - a instituição e a extinção de autarquia, fundação pública e órgão 

autónomo; 
11 - a autorização para instituição e extinção de empresa pública e 

sociedade de economia mista, cabendo a lei complementar definir suas áreas 
de atuação; 

111 - a autorização para criação de subsidiária das entidades mencionadas 
neste parágrafo e sua participação em empresa privada; 

IV - a alienação de ações que garantam, nas empresas públicas e 
sociedades de economia mista, o controle pelo Estado. 

§ 9° - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

I - a reclamação relativa á prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 

li -o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no art. 5°, X e XXXIII, da Constituição 
da República; 

111 - a representação contra negligência ou abuso de poder no exercicio de 
cargo, emprego ou função da administração pública. 

§ 1 O - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das 
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante 
instrumento especifico que tenha por objetivo a fixação de metas de 
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo á lei dispor sobre a natureza 
Juridlca do referido instrumento, e ainda, entre outros requisitos, sobre: 

I - o prazo de duração; 
li -o controle e critério de avaliação de desempenho; 
111 -os direitos, as obrigações e as responsabilidades dos dirigentes; 
IV -a remuneração do pessoal. 
§ 11 - O Estado e os municipios disciplinarão, por meio de lei, os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação com os entes federados, 
autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais á continuidade dos serviços transferidos. 
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§ 12 - A transferência ou a cessão, onerosa ou gratuita, de pessoal 

efetivo ou estável para entidade não prevista no § 1° deste artigo fica 
condicionada à anuência do servidor; 

§ 13 - Cabe à lei complementar dispor sobre normas gerais de criação, 
funcionamento e extinção de conselhos estaduais.". 

Art. 3°- O "caput" do art. 15 da Constituição do Estado passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 15 - Lei estadual disciplinará o procedimento de licitação, obrigatória 
para a contratação de obra, serviço, compra, alienação, concessão e 
permissão, em todas as modalidades, para a administração pública direta, 
autárquica e fundacional, bem como para as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista.". 

Art. 4°- O art. 20 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 20- ........................................................................................... . 
I - na administração direta de qualquer dos Poderes, por servidor público, 

ocupante de cargo público, em caráter efetivo, ou em comissão, empregado 
público, detentor de emprego público, ou designado para função de 
confiança, ou detentor de função pública, na forma do regime jurídico previsto 
em lei; 

li -nas autarquias e nas fundações públicas, por servidor público, ocupante 
de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, ou empregado público, 
detentor de emprego público, ou designado para função de confiança, ou 
detentor de função pública, sujeito ao regime jurídico próprio de cada 
entidade, na forma prevista em lei. 

111 - nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas e nas 
demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do 
Estado, por empregado público, detentor de emprego público ou função de 
confiança.". 

Art. 5°- O art. 27 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 27 - A despesa com o pessoal ativo e o pessoal inativo do Estado e 
dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar. 

§ 1 o- A concessão de qualquer vantagem ou o aumento de remuneração, a 
criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de 
carreiras, bem como a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer 
título, pelos órgãos e pelas entidades da administração direta ou indireta, 
ficam condicionadas à: 

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
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11 - autorização especifica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
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§ 2° - Decorrido o prazo estabelecido em lei para a adaptação aos 
parãmetros por ela previstos, serão imediatamente suspensos todos os 
repasses de verbas estaduais aos municípios que não observarem os limites 
legalmente estabelecidos. 

§ 3° - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, 
dentro do prazo fixado na lei complementar referida no "caput", o Estado 
adotará as seguintes providências, sucessivamente: 

I - redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos 
em comissão e funções de confiança; 

li - dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável que conte 
tempo de efetivo exercício inferior a três anos de serviço no Estado de Minas 
Gerais, admitido em órgão da administração direta ou em entidade autárquica 
ou fundacional. 

111 - dispensa ou exoneração de servidor não estável, observados os 
critérios de menor tempo de efetivo serviço e de avaliação de desempenho, 
na forma da lei.". 

Art. s•- O "caput" do art. 30 da Constituição do Estado passa a vigorar com 
a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos§§ 4°, 5° e s•: 

"Art. 30 - O Estado instituirá conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos seus 
Poderes, com a finalidade de participar da formulação da política de pessoal. 

§ 4° - Lei estadual disciplinará a aplicação de recursos orçamentários 
provenientes da economia na execução de despesas correntes em cada 
órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de 
programas de qualidades e produtividades, treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, mesmo 
sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. 

§ 5° - A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira 
podera ser fixada nos termos do § 1 • do art. 24 desta Constituição; 

§ 6° - O Estado manterá escola de governo para a formação e o 
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos 
cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos com os entes federados." . 

Art. 7°- O art. 33 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 33 - O direito de greve sera exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei especifica.". 

Art. 8°- O art. 35 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
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"Art. 35 - É estável, após três anos de efetivo exercício, o servidor 

público nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 

§ 1 o - O servidor público estável só perderá o cargo: 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
11 - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa; 
111 - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 

forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 
§ 2° - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será 

ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao 
cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou 
posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 
serviços públicos federal, estadual e municipal. 

§ 3° - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor 
estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo 
de serviços públicos federal, estadual e municipal, atê seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 

§ 4° - Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade.". 

Art. 9° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
do Estado fica acrescido dos seguintes arts. 103, 104, 105 e 106: 

"Art. 103 - No prazo de dois anos contados da data de publicação desta 
emenda, as entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos 
quanto á respectiva natureza jurídica, tendo em vista a finalidade e as 
competências efetivamente executadas. 

Art. 104 - É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para 
aquisição de estabilidade aos servidores em estágio probatório, na data da 
promulgação da Emenda á Constituição n° 19, sem prejuízo da avaliação a 
que se refere o § 4° do art. 41 da Constituição da República. 

Art. 105 - Ao detentor de função pública das administrações direta, 
autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, admitido por prazo indeterminado até 1° de agosto de 
1990, são assegurados os direitos, as vantagens e as concessões inerentes 
ao exercício de cargo efetivo, excluída a estabilidade adquirida nos termos do 
art. 41 da Constituição da República. 

§ 1 o - Os servidores de função pública admitidos por prazo indeterminado 
até 5 de outubro de 1988 passam a integrar o quadro efetivo de pessoal da 
administração estadual, em cargo correspondente à função pública de que 
seja detentor. 
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§ 2° - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores readmitidos no 

serviço público, por força do art. 40 da Lei n• 10.961, de 14 de dezembro de 
1992. 

§ 3°- Lei complementar estabelecerá critérios para dispensa de detentor de 
função pública. 

Art. 106 - Ao servidor da administração direta dos Poderes do Estado, do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público, bem como das autarquias e das 
fundações públicas, que completar o tempo para a aposentadoria voluntária 
integral, poderá ser concedido, a critério da administração, e desde que o 
servidor não requeira sua passagem para a inatividade, o abono-
permanência, correspondente a 20% (vinte por cento) mensais, incidentes 
sobre a remuneração, salvo trintenário, a contar do primeiro dia subseqüente 
ao periodo aquisitivo da aposentadoria. 

§ 1 • - A parcela percentual prevista neste artigo não será paga 
cumulativamente. 

§ 2• - O abono de que trata este artigo não constitui base para o cálculo de 
adicionais e vantagens e não se incorpora ao vencimento. 

§ 3° - Não incidirão sobre o abono-permanência os descontos referentes á 
contribuição previdenciária e à contribuição complementar para a 
aposentadoria.". 

Art. 1 O - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Ávila (2), Marcelo Gonçalves (3), Elaine Matozinhos, Dalmo Ribeiro Silva, 
Alencar da Silveira Júnior (2), Alberto Pinto Coelho e Maria Olívia -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2• Parte (Ordem do Dia): 
1• Fase: Abertura de Inscrições- Palavras do Sr. Presidente- Chamada para 
verificação de quórum; existência de número regimental para a continuação 
dos trabalhos - Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite; deferimento; 
discurso do Deputado Dimas Rodrigues- Encerramento- Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Ivo José - Mau ri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - 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 -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão -
Erma no Batista - Fábio A velar- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto - 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 - 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 - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira 
- Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h06min, 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 
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nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder á 
leitura da ata da reunião anterior. 

1 • Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
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-O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 2°-Secretário "ad hoc", procede á 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Sávio Souza Cruz, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, prestando 
informações relativas a pedido contido no Requerimento n° 2.159/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos. 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Recursos Humanos e 
Administração, encaminhando documentação solicitada pela CPI da Saúde 
por meio do Oficio n° 654/2001/DLE. (-À CPI da Saúde.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, prestando 
informações relativas a pedido contido no Requerimento n° 2.133/2001, do 
Deputado Miguel Martini. 

Da Sra. Marta Oliveira Barreto, Secretária da Saúde, prestando 
informações relativas ao medicamento Didanosina, em atenção a pedido da 
CPI da Saúde encaminhado pelo Oficio n• 244/2001/DLE. (- À CPI da 
Saúde.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil e Comunicação 
Social (2), prestando informações relativas a pedidos contido nos 
Requerimentos n°s 1.653/2001, do Deputado Sargento Rodrigues, e 
1.654/2001, do Deputado Miguel Martini. 

Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Diretor-Geral do DER-MG, indicando os 
servidores Haroldo Carlos da Costa e Ivan Godói para representarem esse 
órgão em reunião da Comissão de Transporte. (-À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete do DER-MG, 
prestando informações relativas a pedido contido no Requerimento n• 
1.893/2001, do Deputado Dimas Rodrigues. 

Do Sr. Márcio Quintão Moreno, Chefe de Gabinete do Reitor, agradecendo 
o convite para participar de reunião da Comissão de Educação. (- À 
Comissão de Educação.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado (2), agradecendo os convites 

para a reunião especial em comemoração aos 90 anos de fundação da 
Escola de Engenharia da UFMG e para reuniões da CIPE- Rio Doce. 
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Do Sr. Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG, agradecendo o 

convite para a reunião especial em comemoração do Dia do Defensor 
Público. 

CARTÕES 
Dos Srs. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento e 

Coordenação Geral; Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de 
Transportes e Obras Públicas; Axel Sorensen, Secretário Adjunto de 
Transportes e Obras Públicas; e Ubiratan Soares de Sá, Subsecretário de 
Assuntos Municipais, agradecendo o convite para participar da audiência 
pública destinada á discussão e ao esclarecimento das regras básicas da 
reforma administrativa e das questões relativas aos servidores públicos 
estaduais. 

Do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes; Agamenon José 
Siqueira, Secretário Adjunto da Educação, Weliton Eustáquio de Jesus, 
Presidente da UTRAMIG, agradecendo o convite para a reunião especial em 
comemoração do Dia do Defensor Público. 

Do Sr. Axel Sorensen, Secretário Adjunto de Transportes e Obras Públicas, 
agradecendo o convite para o Fôrum Alternativas para o Desenvolvimento 
Social. 

Da Sra. Elena Maria de Oliveira Alves, Diretora da 40' SRE, de Uberlãndia, 
agradecendo o convite para o Ciclo de Debates Minas em Defesa das Águas. 

2' Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 38/2001 
Dispõe sobre a garantia de direitos aos jurados na organização judiciária do 

Estado e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam assegurados aos jurados do Estado de Minas Gerais os 

seguintes direitos. 
I - estacionamento nos fóruns; 
li -segurança pessoal e familiar; 
111- reembolso de despesas com transporte; 
IV- atestado para fins de abono trabalhista. 
Parágrafo único - Os direitos assegurados no "caput" deste artigo terão 

efeitos a partir da convocação do jurado pela justiça. 
Art. 2° - As despesas desta lei deverão constar na dotação orçamentária do 

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Reuniões, 23 de maio de 2001. 
Adelino de Carvalho 
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Justificação: O projeto de lei que ora apresento visa assegurar as 
condições mínimas de isenção aos jurados do Estado de Minas Gerais, 
quando convocados para julgamentos. 

Existem sttuações que dificultam aos jurados prestar sua contribuição a 
sociedade, levando-se em conta as características dos julgamentos da Vara 
Criminal. Pela sua natureza requerem cuidados com a segurança e o 
transporte e com a preservação de sua atividade principal. 

Para cada julgamento são convocados 21 jurados, sendo sorteados 7 que 
irão participar do júri, ficando eles 30 dias à disposição da justiça. Temos 
cerca de 170 mil cidadãos no Estado aptos a ser convocados. 

Essa classe conhece tão-somente os pré-requisitos, as obrigações e o 
grande alcance de seu serviço que constam na Lei Complementar n• 59 de 
18/1/2001, arts. 55, 76, 78 e 80. 

Em face do exposto solicitamos a nossos nobres pares a 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. 192, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.569/2001 
Estabelece normas de segurança pública para os condutores de 

motocicletas e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os condutores e passageiros de motocicletas e veículos 

ciclomotores ficam obrigados a trazer no equipamento obrigatório de 
segurança, o capacete, a mesma inscrição da placa do veiculo registrada no 
RENAVAM, para efeito de identificação do condutor e do passageiro. 

§ 1 • - Fica estipulada a aplicação de pena de multa a ser definida pelo 
Poder Executivo, através de decreto regulamentar, e apreensão em caso de 
descumprimento do art. 1° 

§ 2°- A impressão prevista no "caput" deste artigo deverá ter as dimensões 
de 10cm (dez centímetros) de altura por 15cm (quinze centímetros) de 
largura, em cor preta com fundo cinza, localizada na parte anterior do 
capacete. 

Art. 2• - O poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de trinta 
dias após sua publicação. 

Art. 3• - Esta lei entrará em vigor trinta dias após a data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2001. 
Arlen Santiago 

~------------------------------_J 
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Justificação: A presente proposição legislativa está motivada pela onda 

crescente de atos criminosos praticados por marginais com o uso de 
motocicletas, em face do fácil acesso a esses veículos quando empregados 
em fugas e da dificuldade na identificação de seus condutores pelo uso do 
equipamento obrigatório de segurança: o capacete. 

Os numerosos crimes praticados com o auxílio desse veículo levam-nos 
cada vez mais a nos preocuparmos com as formas de combater essa 
modalidade de empreendimento criminoso. 

O uso de uma identificação obrigatória no capacete torna mais difícil o uso 
das motocicletas para a prática de roubos e homicídios, conquanto a 
fiscalização contínua pelos órgãos competentes implementará a cultura de 
uso dos mesmos veículos sem a facilidade de retirada da placa, dando maior 
facilidade ás vítimas de identificar o condutor pela placa impressa no 
equipamento. 

Por outro lado, a competência e a perfeita sintonia com os diplomas 
constitucionais da República e de nosso Estado se mostram evidentes, pois a 
matéria enfocada em nada tange a norma de tránsito, mas objetiva 
unicamente a segurança pública. 

Diante desses relevantes motivos rogamos aos nobres pares a aprovação 
da proposição ora apresentada. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.570/2001 
Isenta proprietários de terra de até 50 hectares oriundos dos programas 

citados, das taxas que especifica e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os proprietários de terras de até 50 hectares que tenham adquirido 

sua propriedade por programas de assentamento de reforma agrária ou 
através de terras devolutas do Estado ficam isentos dos seguintes 
pagamentos: 

I - taxa de registro em cartório de registro de imóveis do título expedido 
pelo ITER ou entidade equivalente; 

11 - emolumentos correspondentes aos serviços de medição, de 
demarcação e de elaboração de planta e memorial descritivo; 

111- taxa florestal. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2001. 
Durval Ângelo 
Justificação: Este projeto de lei visa ao desenvolvimento do plano de 
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aproveitamento e destinação de terra pública e devoluta, 
compatibilizando-o com a política agrícola e com o plano nacional de reforma 
agrária. 

Como o processo de legitimação de terras por parte de seus proprietários 
se torna extremamente oneroso e como a maioria deles se configura como 
parte de uma classe de baixa renda, torna-se penoso aos proprietários o 
processo de autenticação de posse das terras. Como objetivamos progressos 
no processo de maior distribuição de renda e igualdade social, esperamos a 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.571/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Vila Costina, 

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

Vila Costina, com sede no Município de Pains. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2001. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Associação de Moradores de Vila Costina é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e objetivo 
filantrópico, com duração de sua atividade por prazo indeterminado. Tem por 
finalidade estatutária promover a união de todos os moradores, levando-os a 
participar da vida da comunidade local, incentivar e apoiar os grupos da 
comunidade, planejar e coordenar todos os trabalhos que visem à melhoria 
de vida e ao bem-estar da comunidade, nas áreas de saúde, lazer, educação, 
saneamento básico, trabalhos de infra-estrutura, combate à fome e à 
pobreza, proteção do meio ambiente, incentivo à produção agropecuária e 
capacitação profissional. 

A referida associação funciona regularmente e tem diretoria composta por 
pessoas idõneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus 
respectivos cargos. 

Reconhecer essa instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar maiores condições para a dinamização de suas atividades e 
concretização de todos os seus objetivos . 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares nesta 
Casa à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI W 1.572/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Levanta-te e Anda, 

com sede no Município de Varginha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente 

Levanta-te e Anda, com sede no Município de Varginha. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2001. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Associação Beneficente Levanta-te e Anda, é uma 

sociedade civil de direito privado, beneficente, educacional, assistencial, 
cultural, sem fins lucrativos, filantrópica, com duração por tempo 
indeterminado. Tem por finalidade estatutária amparar e promover o 
desenvolvimento das pessoas e das famílias, executar projetos de prestação 
de serviços á comunidade, criar e manter trabalhos de promoção humana, de 
bem-estar social e de beneficios aos carentes de recursos. Firmar convênios 
e contratos com outras instituições congêneres, para assistências 
educacional, beneficente, religiosa, social, filantrópica e de promoção 
humana. Mantém cursos nas mais diversas áreas de formação religiosa 
católica. Trabalha em favor da recuperação de viciados, especialmente 
drogados e alcoólatras, de modo a ajustá-los á vida social e comunitária. 

A referida instituição funciona regularmente e tem diretoria composta por 
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos 
que ocupam. 

Reconhecer essa instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar maiores condições para a dinamização de suas atividades e a 
concretização de todos os seus objetivos. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares á 
aprovação do presente projeto de lei. 

- 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° 1.573/2001 
Altera o art. 2° da Lei n° 12.460 de 15 de janeiro de 1997. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 2° da Lei n° 12.460, de 15 de janeiro de 1997, fica acrescido 

do seguinte parágrafo único: 
"Art. 2°- ....................................................... .. 
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Parágrafo único - Os exames requeridos na forma desta lei e de seu 

regulamento serão realizados em um prazo máximo de um ano contado da 
data de sua solicitação pelo Magistrado.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
a contar de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua publicação. 
Art. 4•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2001. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: Muito embora a Lei n° 12.460, de 1997, originada do Projeto 

de Lei n° 731/96, do Deputado Miguel Martini, determine o pagamento pelo 
Estado das despesas com o exame do ácido desoxirribonucléico - DNA, para 
a investigação de paternidade, o que tem sido vivenciado na prática, 
conforme informação de membros da Defensoria Pública que procuram 
nosso Gabinete, é que os exames estão sendo marcados para o ano 2016, o 
que, na prática, eqüivale á denegação do acesso á justiça. 

O problema, pelo que pudemos averiguar, reside no disposto no 
regulamento da lei citada (Decreto n° 41.420 de 2000), que, em seu art. 5°, 
determina que Secretaria de Estado da Saúde autorize, no máximo, 200 
exames por mês. 

Nossa proposta, portanto, é que seja inserido no art. 2° da referida lei um 
parágrafo único que estabeleça, após a solicitação do Magistrado, o prazo 
máximo de um ano para a realização dos exames. De outra forma, o que 
estaremos presenciando é a revogação tácita do dispositivo, em face da 
realidade concreta, em razão da perda de sua eficácia. 

Para nos adaptarmos aos requisitos de previsão orçamentária 
estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, estipulamos que a vigência 
da lei resultante deste projeto tenha inicio no ano seguinte ao de sua 
publ1cação. Dessa forma, a lei orçamentária poderá, nos termos do art. 3° da 
lei que esperamos alterar, conter a previsão e a provisão dos gastos, sem 
desrespeito ao que dispõe a Lei Complementar n• 101/2000. 

Ass1m. por se tratar de medida quer tem por escopo unicamente preservar 
a eficácia de lei já aprovada por esta Casa, esperamos contar com o apoio 
dos colegas Deputados para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.574/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Aposentados 

e Pensionistas de Rio Piracicaba, com sede no Município de Rio Piracicaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Rio Piracicaba, com sede no 
Município de rio Piracicaba. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das reuniões, 8 de maio de 2001. 
lrani Barbosa 
Justificação: A Associação em epígrafe vem prestando relevantes serviços 

á comunidade, notadamente no campo assistencial. Se for declarada de 
utilidade pública, terá maiores facilidades para desenvolver seu trabalho. 

Conto, portanto, com o apoio dos nobres Deputados para aprovação deste 
projeto, uma vez que a entidade preenche todos os requisitos exigidos pela 
legislação em vigor para ser declarada de utilidade pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.575/2001 
Inclui o café na merenda escolar e dá outras providéncias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica incluído o café na merenda escolar das unidades escolares da 

rede estadual de ensino. 
Art. 2° - A publicidade institucional da Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento- SEAPA- promoverá o café mineiro, exaltando a 
qualidade das diversas variedades produzidas no Estado. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2001. 
João Batista de Oliveira e outros. 
Justificação: O consumo de café no Brasil caiu de 6kg por habitante e por 

ano para os atuais 4,5kg. Em grande parte, essa queda pode ser creditada á 
população jovem, que está substituindo nosso principal produto agrícola por 
refrigerantes e sucos industrializados já na primeira refeição. 

Ciente de que os hábitos são incutidos nas pessoas desde a infância, 
propomos, por meio deste projeto de lei, a inclusão do café na merenda 
escolar. Assim, em médio e longo prazos, estaremos aumentando o consumo 
interno de café, fortalecendo e expandindo uma cadeia produtiva brasileira 
que movimenta R$8.000.000.000,00 por ano e tem capacidade de geração 
de empregos infinitamente superior aos 2.200.000 postos de trabalho hoje 
existentes no setor cafeeiro. 

- Publicado, vai o projeto âs Comissões de Justiça, de Saúde e de Política 
Agropecuária para parecer, nos termos do art. 188, de o art. 102, do 
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Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.576/2001 
Declara de utilidade pública o Recanto dos Velhinhos da Sociedade de São 

Vicente de Paulo de Bom Jesus do Galho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Recanto dos Velhinhos da 

Sociedade de São Vicente de Paulo de Bom Jesus do Galho, com sede no 
Município de Bom Jesus do Galho. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 31 de maio de 2001. 
Mauro Lobo 
Justificação: O Recanto dos Velhinhos da Sociedade de São Vicente de 

Paulo de Bom Jesus do Galho, fundado em 23/8/36, pela Conferência Bom 
Jesus da Sociedade de São Vicente de Paulo, inicialmente com a 
denominação de Asilo São Vicente de Paulo, é uma entidade civil, 
filantrópica, sem fins lucrativos, com duração indeterminada e destina-se à 
prática da caridade cristã por meio da assistência social e educativa, 
especialmente à pessoa idosa. 

Evidenciando-se seu caráter de utilidade pública, objetivamente 
demonstrado pela documentação anexa, e em vista das altas finalidades a 
que se propõe, espera-se a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.577/2001 
Institui o Mapa da Exclusão Social no ãmbito do Estado de Minas Gerais e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O Chefe do Poder Executivo encaminhará anualmente ao Poder 

Legislativo, como parte integrante da Prestação de Contas do Chefe do 
Poder Executivo, de que trata o inciso XII do art. 90 da Constituição Estadual, 
o Mapa da Exclusão Social. 

Art. 2°- O Mapa da Exclusão Social consiste num diagnóstico anual e 
regionalizado da exclusão social no Estado, relativo ao ano referência da 
prestação de contas governamental e ao ano imediatamente anterior para 
fins de comparação. 

Art. 3°- Os indicadores sociais a serem utilizados na construção do Mapa 
da Exclusão Social são: 

I - expectativa de vida: expectativa de vida em anos ao nascer; 
11 - renda: PIB "per capita" ajustado ao custo de vida local, indicadores de 
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concentração de renda, número de pessoas abaixo da linha da pobreza; 

111 - desemprego: percentual médio de população economicamente ativa 
desempregada; 

IV - educação: média entre a taxa de alfabetização de adultos e a taxa 
combinada de matricula nos ensinos fundamental, médio e superior; 

V- saúde: número de postos de saúde, de leitos hospitalares, e de agentes 
comunitários de saúde em relação ao número de habitantes e á mortalidade 
infantil; 

VI - saneamento básico: percentual de domicílios com água tratada, coleta 
e tratamento de esgoto e coleta de lixo; 

VIl - habitação: déficit habitacional medido através do número de pessoas 
que vivem em loteamentos irregulares, destacando-se as áreas de risco; 

VIII - população em situação de risco nas ruas: número de pessoas em 
situação de risco nas ruas; 

IX -segurança: número de ocorrências policiais "per capita". 
Art. 4°- A lei que aprovar o Plano Plurianual de Ação Governamental, 

previsto no inciso XI do art. 90 da Constituição Estadual, disporá também 
sobre as metas de melhoria dos indicadores sociais contidos no Mapa da 
Exclusão Social e sobre a estratégia que será adotada para sua elaboração 
durante o período de sua vigência. 

Art. 5°- Integrará o projeto de lei orçamentária anual o Anexo de Metas 
Sociais que conterá as metas de melhoria dos indicadores sociais contidos 
no Mapa da Exclusão Social a serem atingidas no próximo ano, bem como a 
discriminação das ações a serem desenvolvidas para a realização dessas 
metas, quantificadas financeira e fisicamente sempre que possível. 

Parágrafo único- O Anexo de Metas Sociais conterá, ainda, a avaliação do 
cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 

Art. 6°- O descumprimento das disposições contidas nesta lei caracteriza 
crime de responsabilidade, previsto no art. 85 da Constituição Federal. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2001. 
Miguel Martini 
Justificação: São diversos os fatores que nos levam á apresentação deste 

projeto de lei. A luta contra a inflação crõnica e a busca da necessária 
recuperação da estabilidade monetária levou o Pais a reforçar o paradigma 
do equilíbrio das contas públicas e da responsabilização de seus gestores, 
expresso na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal n° 
101, de 4/5/2000, e na determinação de penalidade criminal pelo seu não-
cumprimento, Lei Federal n° 10.028, de 19/10/2000. Se concluímos o século 
XX e o segundo milênio resgatando os valores da moeda estável e do 
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equilíbrio fiscal, não podemos esperar pelo final século XXI e muito menos 
pelo terceiro milênio para resgatar o valor da estabilidade e do equilíbrio 
social. "Toda caminhada começa com o primeiro passo", já dizia o provérbio 
chinês. Vamos, pois, fazer do ano 2001, inicio de novo século e milênio, já 
designado como o ano do voluntariado social, o ponto de partida para uma 
firme caminhada em direção à responsabilidade social como valor 
fundamental da sociedade. Buscam-se a moeda estável e o equilíbrio fiscal, 
mas como valores-meios, e não como valores-fins. O fim, o objetivo, o que 
queremos como sociedade é a estabilidade e o equilíbrio social, ou seja, uma 
sociedade fraterna, solidária e justa. Por tudo isso, apresentamos esta 
contribuição legislativa, que traz á luz a discussão sobre a responsabilidade 
social. Este projeto de lei da responsabilidade social torna obrigatório ao 
Poder Executivo confeccionar e divulgar anualmente, ao lado e 
simultaneamente com o Balanço Geral do Estado, o Balanço da Exclusão 
Social denominado de Mapa da Exclusão Social, ao mesmo tempo que 
obriga o mesmo Executivo a incluir na Proposta de Orçamento Anual o Anexo 
das Metas Sociais, em que constarão as metas de melhoria social previstas 
para o ano seguinte, assim como os projetos e as atividades orçamentárias 
cuja finalidade seja expressamente voltada para alcançar as referidas metas. 
Ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo, juntamente com o Ministério 
Público, caberá analisar ano a ano os resultados alcançados e, quando for o 
caso, responsabilizar criminalmente os gestores públicos. Com isso, os 
órgãos de fiscalização e controle por excelência do Estado democrático, em 
nome de toda a sociedade, não só exigirão eficiência (Lei da 
Responsabilidade Fiscal), como também eficácia (lei de responsabilidade 
social) na gestão do dinheiro público. Estaremos, assim, reforçando um 
paradigma, razão de ser de toda a atividade pública, que é a melhoria da vida 
das pessoas em sociedade. Assim, pedimos o apoio de nossos nobres 
colegas à aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.578/2001 
Declara de utilidade pública a Liga Uberlandense de Truque, com sede no 

Município de Uberlàndia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Liga Uberlandense de Truque, 

com sede no Município de Uberlãndia . 
Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2001. 
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Paulo Piau 
Justificação: A Liga Uberlandense de Truque, fundada em 25/9/27 e 

reconhecida como de utilidade pública pela Lei Municipal n° 1.407, de 2/5/66, 
é uma entidade sem fins lucrativos, cuja finalidade principal é proporcionar 
aos clubes de truque jogos em campeonatos e torneios intermunicipais e 
interestaduais, além de propiciar o entretenimento de pessoas de todas as 
faixas etárias. 

A Liga realiza com frequência eventos beneficentes que revertem em prol 
de pessoas carentes e menos favorecidas, entre os quais se incluem 
almoços, jantares e distribuição de sopas, contribuindo dessa maneira para a 
melhoria social da comunidade uberlandense. 

Por se tratar de entidade que tem elevada atuação na comunidade e vem 
realizando um reconhecido trabalho na área do esporte e do lazer, além de 
cumprir os requisitos dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o 
apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto. 

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 03, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.579/2001 
Declara de utilidade pública a AMAC - Amigos dos Meninos Assistidos de 

Caratinga, com sede no Município de Caratinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a AMAC- Amigos dos Meninos 

Assistidos de Caratinga, com sede no Município de Caratinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de maio de 2001. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: A entidade que propomos seja declarada de utilidade pública 

presta relevantes serviços á justiça de Caratinga, notadamente á Vara da 
Infância e da Juventude. Por meio da realização de trabalhos voluntários, 
presta assistência a menores carentes infratores. Portanto, conto com o 
apoio dos nobres pares na aprovação deste projeto. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
N" 2.298/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com o Arquivo Público da Cidade de Belo 
Horizonte - APCBH - por seus 1 O anos de criação. 

N" 2.299/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Vicente Landi 
Júnior, de Caldas, por seus 50 anos de criação. (- Distribuidos à Comissão 
de Educação.) 

N" 2.300/2001, do Deputado Djalma Diniz, pleiteando seja solicitada ao 
Secretário da Saúde a destinação de uma ambulância para o Municipio de 
Bugre. (-À Comissão de Saúde.) 

N" 2.301/2001, do Deputado lrani Barbosa, solicitando seja formulado voto 
de pesar pelo falecimento do Sr. Domingos Soares Vilella, Prefeito Municipal 
de Vargem Bonita. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N" 2.302/2001, do Deputado João Batista de Oliveira, pleiteando seja 
solicitada ao Secretário da Segurança Pública a instalação de uma seção 
médico-legal na 31° Delegacia Regional de Segurança Pública, em 
Diamantina. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N" 2.303/2001, da Comissão de Administração Pública, pleiteando seja 
solicitado ao Comando-Geral da PMMG o envio da documentação pertinente 
aos processos de licitação e aos contratos firmados com a empresa Citerol, 
nos últimos dez anos, para o fornecimento de fardamento e acessórios aos 
militares. 

N" 2.304/2001, da Comissão de Administração Pública, pleiteando sejam 
solicitadas ao Comando-Geral da PMMG informações sobre a situação do 
Cadete PM Lisandro Antonino Fernandes Sodré. (- Distribuidos à Mesa da 
Assembléia.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados 

Wanderley Ávila (2), Marcelo Gonçalves {3), Elaine Matozinhos, Dalmo 
Ribeiro Silva, Alencar da Silveira Júnior (2), Alberto Pinto Coelho e Maria 
Olivia. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários, nos 

termos do§ 1° do art. 22 do Regimento Interno, para a comemoração do Dia 
Mundial do Meio Ambiente. 

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

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

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado 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 
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para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei n° 489/99 recebeu, 

quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões de Administração Pública 
e de Fiscalização Financeira, ás quais foi distribuido, sendo considerado 
rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. Informa, ainda, que o 
prazo para a apresentação do recurso previsto no art. 1 04 do Regimento 
Interno inicia-se com a publicação deste despacho. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria em pauta, a 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos 
Deputados, para a verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado João Paulo)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 25 Deputados, que, somados 

aos 4 em comissões, perfazem o total de 29 presentes, número insuficiente 
para votação, mas suficiente para a continuação dos trabalhos. Vem á Mesa 
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, em que solicita a palavra pelo 
art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de seu § 1°, transferi-la ao 
Deputado Di mas Rodrigues. A Presidência defere o requerimento e fixa ao 
orador o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, o Deputado Di mas Rodrigues. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupantes 
das galerias, imprensa, assessoria, hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial do 
Meio Ambiente, dia de reflexão. É um importante momento, sobretudo do 
ponto de vista pedagógico, para pensarmos nos desafios que vamos 
enfrentar na atualidade e no futuro a fim de dar um novo rumo ao 
desenvolvimento auto-sustentável e buscar soluções para minimizar os 
impactos negativos causados por ações inconscientes ou por ignorância da 
humanidade. Preservar - a todo o momento ouvimos falar disso, em todos os 
setores econõmicos e da sociedade em geral, para garantir a sobrevivência 
terrena. A preservação do meio ambiente é, acima de tudo, a busca da 
consciência que precisamos desenvolver na população. É a prática da 
preservação da vida. A sirene do alerta para uma mudança radical na 
maneira de proceder deve ser soada imediatamente. 

Nesta data de comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente devemos 
refletir sobre os processos degenerativos que começam a aparecer, 
constituindo-se numa grande ameaça para a humanidade. No Norte de 
Minas, dezenas de rios e córregos estão sumindo do mapa, já secaram. A 
água vem se tornando artigo de luxo, em virtude do desmatamento 
descontrolado e da retirada de matas ciliares, provocando o secamente 
rápido dos rios e outros mananciais de superfície. Cerca de 500 mil pessoas 
estão sendo afetadas diretamente na região Norte de Minas. Entendo que a 
sociedade organizada, atuando na preservação do meio ambiente, poderá 
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contribuir para a adoção de políticas mais adequadas que busquem a 
continuação da vida na terra. A preservação ambiental é a oportunidade que 
a humanidade tem para perpetuar sua existência. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência verifica, de plano, a 

inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião extraordinária 
de amanhã, dia 6, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
reunião ordim3ria da mesma data, 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 61" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, DA 
PREVIDtoNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Menezes, 
membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, declara aberta a reunião, nos termos do art. 125, § 3°, do Regimento 
Interno, e informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a 
ouvir os Srs. Weliton Eustáquio de Jesus, Presidente da Fundação de 
Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG -; Rodrigo de 
Almeida Pontes, Presidente do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e 
Geração de Renda; Lígia de Oliveira Lara, Diretora de Emprego e Renda da 
SETASCAD, e Carmem Lúcia Freitas de Castro, Superintendente de 
Relações do Trabalho da SETASCAD, que irão discutir a oferta dos cursos 
de qualificação profissional neste ano. O Presidente os convida a tomar 
assento à mesa e registra a presença dos Srs. Sebastião Edicássio 
Raimundo, Prefeito de Conceição das Pedras; João Nogueira Fanuchi, 
Prefeito Municipal de Cambuí; Paulo Bordoni, Diretor de Qualificação 
Profissional da UTRAMIG; e Eduardo Armond, Conselheiro do Conselho 
Estadual do Trabalho e representante da CUT. O Presidente, autor do 
requerimento que deu origem à reunião, tece suas considerações iniciais. 
Após a exposição dos convidados, passa-se à fase de debates, conforme 
consta nas notas taquigráficas. O Presidente esclarece que, por falta de 
quórum, as matérias da pauta deixam de ser apreciadas. 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, 5 de junho de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Bené Guedes. 

ATA DA 4" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
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Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de maio de dois mil e 
um, comparecem no Ouro Verde Tênis Clube, em São Sebastião do Paraíso, 
os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos Andrada e Ambrósio Pinto 
(substituindo este ao Deputado Cristiano Canêdo, por indicação da liderança 
do PTB), membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes 
também os Deputados Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa, 
Rêmolo Aloise, Marco Régis e Paulo Piau. Havendo número regimental, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, na ausência do Presidente e do Vice-
Presidente da Comissão, declara aberta a reunião e passa a direção dos 
trabalhos ao Deputado Antônio Júlio. O Presidente solicita ao Deputado 
Ambrósio Pinto que faça a leitura da ata da reunião anterior. Em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, a 
Presidência dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros presentes. O Presidente convida para 
compor a mesa dos trabalhos os Srs. Enoch José Neto, Vice-Prefeito de São 
Sebastião do Paraíso, representando a Sra. Marilda Petrus Melles, Prefeita 
Municipal do município; Márcio da Silveira, Presidente da Câmara Municipal 
de São Sebastião do Paraíso; Sara Maria Caixeta Oliveira Gomes, 
Superintendente da 35a Superintendência Regional de Ensino de São 
Sebastião do Paraíso; Maria Aparecida Abreu Makluf, Superintendente da 
27a Superintendência Regional de Ensino de Passos; e Rogério de Melo 
Franco Assis Araújo, Delegado Regional de Policia. O Presidente infonma 
que a finalidade da reunião é discutir, em audiência pública, as regras 
básicas da reforma administrativa e a situação dos seNidores públicos 
estaduais. O Presidente tece suas considerações iniciais e, em seguida, 
passa a palavra aos outros Deputados presentes. Na fase dos debates, os 
participantes da audiência pública fazem perguntas orais e também escritos, 
que são respondidas pelos Deputados Antônio Júlio, Paulo Piau, Rêmolo 
Aloise, Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e Marco Rêgis. 
Encerrada a fase dos debates, os Deputados presentes tecem suas 
considerações finais. O Presidente registra a presença de representantes dos 
seguintes municípios: São Sebastião do Paraíso, Nova Serrana, Monte Santo 
de Minas, Muzambinho, Cássia, Nova Rezende, Passos, Areado, ltamogi, 
Guaranésia, Jacui, Pratápolis, lbiraci, ltaú de Minas, Capetinga, Doresópolis, 
Monte Belo, Piumhi, Arceburgo e São Tomás de Aquino. 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 extraordinária, a ser realizada no dia 31 de 
maio, ás 1 Oh30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Bené Guedes, Presidente - Cristiano Canêdo - Mauro Lobo - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
ATA DA 623 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE TRABALHO, DA 

PREVIDtNCIA E DA AÇAO SOCIAL 
Ás dez horas do dia vinte e nove de maio de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Menezes, 
membros da supracitada comissão. O Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, declara aberta a reunião, nos tennos do art. 125, § 3°, do Regimento 
Interno, e informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a 
ouvir o Sr. Marcelo Gonçalves Campos, Auditor Fiscal do Trabalho, que irá 
discutir o processo de terceirização de mão-de-obra, o qual é convidado a 
tomar assento à mesa. A seguir, o Presidente, autor do requerimento que 
suscitou a reunião, tece suas considerações iniciais. Após a exposição do 
convidado, passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas 
taquigráficas. O Presidente esclarece que, por falta de quórum, as matérias 
da pauta deixam de ser apreciadas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e do convidado, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Bené Guedes. 

ATA DA 683 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE CONSTlTUIÇAO E 
JUSTIÇA 

Ás dez horas do dia vinte e nove de maio de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ennano Batista, Geraldo Rezende, 
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 Ennano 
Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. 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 1.25812000 na forma do Substitutivo n• 1 (relator: Deputado Márcio 
Kangussu); 1.501 e 1.52112001, ambos na fonna de substitutivos que 
receberam o n• 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.511/2001 (relator: 
Deputado Sávio Souza Cruz); e os pareceres que concluem pela 
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inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos 
de Lei n°s 1.479, registrando-se o voto contrário dos Deputados Dilzon Melo 
e Márcio Kangussu, e 1.515/2001 (relator: Deputado Ermano Batista). Os 
Projetos de Lei n°s 1.183/2000, 1.482 e 1.513/2001 não foram apreciados, o 
primeiro em virtude de sua retirada de pauta atendendo a requerimento do 
Deputado Agostinho Silveira, os dois últimos em virtude de pedidos de prazo, 
feitos pelos relatores e deferidos pela Presidência. Passa-se á 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 juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei 
n°s 1.448 com a Emenda n° 1; 1.502, 1.519 com a Emenda n° 1, 1.531 e 
1.545/2001 (relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.531 e 1.545/2001 (relator: 
Deputado Márcio Kangussu); 1.500 e 1.524/2001, este com a Emenda n° 1 
(relator: Deputado Sávio Souza Cruz); 1.517 e 1.536/2001, este com a 
Emenda n° 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.525 e 1.537/2001, este 
com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.530 e 
1.535/2001 (relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se á fase de 
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado Agostinho Silveira em que solicita seja 
realizada reunião da Comissão com a presença de representantes de 
diversas entidades para colher subsídios para discussão do Projeto de Lei n° 
1.512/2001, do Deputado Chico Rafael, que dispõe sobre o Programa de 
Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo - Ermano Batista - Sávio Souza 

Cruz - Eduardo Hermeto -Agostinho Silveira - Márcio Kangussu. 
ATA DA 53• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Ás quinze horas do dia vinte e nove de maio de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Ailton Vilela, Alberto 
Bejani 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 Alberto 
Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa do recebimento do noticiário do I BAM do mês de abril de 
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2001 e a revista "Municípios". A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se á 1• Fase do 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre proposição 
sujeita á apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado 
Ailton Vilela, relator do Projeto de Lei n• 837/2000, procede á leitura de seu 
parecer, mediante o qual conclui pela rejeição do projeto na forma do 
Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Em seguida, passa-
se á 3• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições 
da Comissão. O Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência ao 
Deputado Ailton Vilela e apresenta os requerimentos solicitando seja 
encaminhado oficio ao Secretário de Estado da Educação manifestando o 
apoio da Comissão aos professores do Estado que foram preteridos dos seus 
direitos devido á municipalização do ensino e convidando o Prefeito Municipal 
de São Gonçalo do Abaeté para comparecer a reunião da Comissão, a fim de 
prestar esclarecimentos sobre a municipalização do ensino e a situação dos 
professores nesse processo. Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado 
Dimas Rodrigues, agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela - Pinduca Ferreira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 769/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Marcelo Gonçalves, por meio do Projeto de Lei n• 769/99, 
pretende seja declarado de utilidade pública o Instituto Técnico para a 
Educação e a Cultura - ITEC -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 21/12/99, 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 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1° da Lei 
n• 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento ás exigências ali mencionadas, razão pela qual não 
vislumbramos óbice á aprovação do projeto mencionado no relatório. 
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Conclusão 

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 769/99 na forma originaL 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Erma no Batista 

- Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.446/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Pastor George, pretende seja 
declarada de utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente na Serra 
- AEBES -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A proposição foi publicada em 22/3/2001 e a seguir encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, a saber, os aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais, 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 emanados 

da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de 
utilidade pública no Estado e dá outras providências. 

Examinando-se a documentação que compõe os autos do processo, 
verifica-se que a Associação atende as exigências legais, tornando-se 
habilitada ao titulo declaratório em causa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n° 1.446/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Ermano Batista -

Sávio Souza Cruz -Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.494/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo instituir o Dia do Mototaxista, a ser comemorado anualmente em 24 
de setembro. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, o 
projeto foi publicado no diário oficial e, a seguir, encaminhado a esta 
Comissão a fim de receber parecer quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legaL 

Fundamentação 
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se essencialmente pela repartição 
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de competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e 
os municípios, todos dotados de autonomia politica, administrativa e 
financeira. Essas pessoas jurídicas desfrutam, pois, de competência 
legislativa própria, respeitados os limites materiais estampados no 
ordenamento constitucional. 

No que tange à competência normativa, portanto, as matérias que só 
podem ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Lei Maior. A 
competência legislativa do município, por sua vez, está prevista no art. 30, 
que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de 
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, para melhor 
atender as suas peculiaridades. 

A regra básica para a delimitação da competência do Estado membro está 
consagrada no § 1 • do art. 25 da referida Carta politica brasileira. E a 
chamada competência residual, que faculta ao Estado tratar das matérias 
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. 

A matéria atinente à instituição de datas comemorativas não constitui 
assunto de competência privativa da União ou do município e pode ser objeto 
de disciplina jurídica por parte de quaisquer das entidades componentes do 
sistema federativo. Dessa forma, não há como negar a autonomia 
constitucional do Estado membro para a edição de normas sobre a matéria. 

Sobre a profissão de mototaxista, especificamente, a Constituição Federal 
estabeleceu, no inciso XIII do art. 5°, o livre exercício de qualquer trabalho, 
oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em 
lei. Assim, com relação às profissões, a legislação somente poderá 
estabelecer condicionamentos capacitários que apresentem nexo lógico com 
as funções a serem exercidas. 

Dessa forma, entendemos haver vedação constitucional para a 
interferência do Estado em quaisquer outros assuntos, principalmente no que 
tange à data comemorativa, estando a classe livre para escolher o dia que 
melhor lhe aprouver. 

Por outro lado, pela legislação vigente hoje, no Estado (Lei n• 12.618, de 
1997), vê-se, de forma cristalina, que a regulamentação do transporte 
remunerado de passageiros por motocicletas está inserida no âmbito de 
competência dos municípios, por se tratar, evidentemente, de matéria de seu 
peculiar interesse. Assim, estando restrita à sua esfera de atuação, por força 
de dispositivos constitucionais, a prerrogativa de editar normas sobre o 
assunto é do legislador municipal. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.494/2001. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 



Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator- Sávio Souza 
Cruz - Ermano Batista - Dilzon Melo. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.551/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa a declarar 
de utilidade pública a Associação Projeto Pequeninos, com sede no 
Município de Sete Lagoas. 

A proposição, nos tennos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. após ser publicada, foi distribuída a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente. 

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 há mais de dois anos, os cargos de sua 
direção não são remunerados, e os diretores são pessoas reconhecidamente 
idôneas. 

Assim, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1° da Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade pública, 
Cumpre-nos, entretanto, apresentar emenda ao projeto para tornar completo 
o nome da Associação que menciona. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.551/2001 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto 

Pequeninos- PROPEG -, com sede no Município de Sete Lagoas.". 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Savio Souza Cruz -

Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 1.552/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n° 1.552/2001 visa 
declarar de utilidade pública a Associação de Capoeira Ginga Brasil, com 
sede no Município de Contagem. 

Publicado no dia 24/5/2001, vem o projeto a esta Comissão para ser 
examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, de o art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 
indispensaveis à declaração de utilidade pública, exigidos pela Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, que disciplina a matéria. 

Uma vez que as exigências ali mencionadas foram inteiramente atendidas, 
conforme se pode constatar da analise dos autos do processo, não 
encontramos óbice de natureza jurídica, constitucional ou legal à tramitação 
do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.552/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira 

- Dilzon Melo - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.488/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o Projeto de Lei n° 1.488/2001 
garante prioridade de abastecimento de água aos municípios que especifica. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/4/2001, foi a proposição 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública 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 em epígrafe visa a garantir aos mumc1p1os cujos territórios 

tenham area inundada para fins de implantação de reservatório para 
tratamento de agua pela COPASA-MG prioridade de abastecimento de água 
referente à totalidade do consumo de suas populações. Determina, ainda, 
que essa empresa deva suprir esse abastecimento e fixa prazos para o 
cumprimento da lei. 

Essas medidas, da forma como constam no projeto, não encontram 
embasamento no ordenamento jurídico em vigor. A titularidade do serviço 
público de abastecimento de água depende da condição do município. Se o 
município integra região metropolitana, a prestação desse serviço cabe ao 
Estado, conforme entendimento manifestado por esta Comissão no parecer 
exarado sobre o Projeto de Lei n° 943/2000, de autoria do Deputado Fabio 
A velar. Não integrando região metropolitana, o serviço pertence ao município, 
que podera delegar a terceiros a sua execução. Dessa forma, não há como 
obrigar a COPASA-MG a suprir o abastecimento público de agua quando o 
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mun1c1p1o não faz parte de reg1ao metropolitana. Isso somente será 
possível se houver entre as partes - município interessado e COPASA-MG -
um contrato firmado nesse sentido. Portanto, o projeto, nesse particular, 
infringe as regras de competência estabelecidas pela Constituição Federal, 
especificamente o art. 31, I e V. 

Já em relação á possibilidade de os referidos municípios acessarem o 
recurso hídrico do reservatório, em igualdade de condições com os demais 
municípios, não vislumbramos impedimento jurídico. 

A legislação de recursos hídricos federal e a do Estado de Minas Gerais 
dispõem que o gerenciamento das águas deve fazer-se de forma integrada, 
com vistas ao seu uso múltiplo e com prioridade para o abastecimento 
público e a manutenção dos ecossistemas. 

Constitucionalmente, os recursos hídricos se repartem entre a União e o 
Estado, conforme preceituam os arts. 20 e 26 da Constituição Federal. Nesse 
contexto, o poder público estadual pode estabelecer condições para a 
construção de reservatórios, de forma a garantir aos municípios onde serão 
instalados acesso aos recursos hídricos reservados. Essa medida 
normalmente se faz por intermédio da outorga, instrumento de política 
hídrica. Não obstante, a outorga já conferida pode sofrer alterações, em 
vários casos. Entre eles, a Lei n° 13.199, de 29/1/99, prevê, no art. 20, inciso 
V, a necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para 
os quais não se disponha de fontes alternativas. 

Por sua vez, essa lei, em outras disposições (arts. 3°, Vil, e 29), trata da 
compensação a município afetado por inundação causada por implantação 
de reservatório. Evidencia-se, assim, que o Estado deve dispensar 
tratamento especial a esses municípios, que ficam sem possibilidade de 
utilização dessas áreas para exploração econõmica. Ora, se o Estado 
reconhece que a construção de reservatório traz conseqüências graves para 
o município, e por isso prevê formas de compensá-lo por esse gravame, não 
permitir a este o acesso aos recursos hídricos reservados para fins de 
abastecimento de sua população não tem cabimento, do ponto de vista 
jurídico, como já demonstramos neste parecer. Portanto, nosso entendimento 
é que o projeto, ressalvado o aspecto da prestação do serviço público, está 
em conformidade com o ordenamento jurídico. Entretanto, é preciso corrigir a 
mácula apontada e adequar o projeto á legislação vigente. Com esse 
objetivo, apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.488/2001 na forma do Substitutivo n° 
1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 



Altera a Lei n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999, e dá outras 
providências. 

A Assemblêia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- O inciso VIl do art.3° e o art.29 da Lei n° 13.199, de 29 de janeiro 
de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3°- ............................................................................. . 
VIl - a compensação ao município afetado por inundação resultante da 

implantação de reservatório, assegurado seu acesso aos recursos hídricos 
reservados para abastecimento da população, observado o disposto no inciso 
V do art. 20; 

Art. 29 - A compensação a município afetado por inundação causada por 
implantação de reservatório será disciplinada pelo Poder Executivo, mediante 
decreto, a partir de estudo próprio, aprovado pelo CERH-MG, vedada a 
restrição de seu acesso aos recursos hídricos reservados para 
abastecimento da população e observado o disposto no inciso V do art. 20.". 

Art. 2° - As administrações de reservatórios deverão se adequar ao 
disposto nesta lei, no prazo de dois anos, no caso de empreendimento em 
fase de implantação, e no prazo de cinco anos, no caso de barramento já 
existente, 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, 5 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio Souza Cruz 

- Dilzon Melo - Eduardo Hermeto- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.533/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Josê Braga, a proposição em epígrafe prevê a 
inclusão das disciplinas Filosofia e Sociologia no currículo escolar do ensino 
médio. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 12/5/2001, foi a matéria distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Nos termos do art. 102, 111, "a", ele o art. 188, vem a proposição a 
esta Comissão para receber parecer quanto à juridicidade, à 
constitucionalidade e à legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise torna obrigatória a inclusão das disciplinas 

Filosofia e Sociologia na grade curricular do ensino médio das escolas 
públicas estaduais e dá ao Conselho Estadual de Educação o prazo de 180 
dias para adequar o currículo do ensino mêdio para o ano subseqüente à 
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data da regulamentação dessa norma. 

A Constituição da República determina que matéria sobre educação é de 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. No 
exercício de sua competência, a União editou como norma geral a Lei 
Federal n° 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Em seu art. 36, § 1°, 111, a LDB dispõe que os conteúdos, 
as metodologias e as formas de avaliação do ensino médio serão 
organizados de modo que, ao final, o educando demonstre domínio dos 
conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da 
cidadania. 

A par disso, a Constituição mineira, no parágrafo único do art. 195, 
consigna expressamente a obrigatoriedade do ensino dessas disciplinas nas 
escolas públicas, nos currículos do ensino médio, anteriormente denominado 
2° grau. 

Em atenção a essas normas, a Lei n° 12.766, de 21/1/98, instituiu um grupo 
de trabalho para regulamentar a implementação do ensino de Sociologia e 
Filosofia nas escolas estaduais. No prazo de 60 dias da publicação da lei, o 
grupo deveria apresentar ao Conselho Estadual de Educação um relatório 
apontando sugestões de conteúdos programáticos e procedimentos de 
caráter didático-pedagógico específicos para a inserção das citadas 
disciplinas no contexto interdisciplinar do currículo das escolas de ensino 
médio. 

Assim, a matéria tratada na proposição em tela decorre de imperativo de lei 
federal e da Constituição do Estado e já foi objeto de norma estadual 
análoga, o que compromete seu aspecto inovador. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 

1.533/2001. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Dilzon Melo -

Ermano Batista- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.538/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto 
de resolução em epígrafe tem por objetivo dar cumprimento ao disposto no 
art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, a saber, aprovar 
previamente a alienação de terras devolutas que especifica. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", de 17/5/2001 e a 
seguir distribuída a esta Comissão a fim de receber parecer, nos termos do 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

O projeto de resolução mencionado no relatório tem por escopo aprovar 
porções de terras devolutas, em número de 23, totalizando 3.857,6436 
hectares. 

Os respectivos autos de processos administrativos, instruidos pela 
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS -, foram criteriosamente examinados e revelaram estar de 
conformidade com a legislação pertinente á matéria. 

Não havendo nada que constitua vício processual, legal ou mesmo 
constitucional, a proposição sob comento está apta a prosseguir em sua 
tramitação regular. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Resolução n• 1.538/2001 na forma 
apresentada. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano Batista 

- Sávio Souza Cruz - Dilzon Melo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.353/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n' 1.353/2001, do Deputado Sebastião Costa, que declara 

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE 
de Mutum, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1' 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° 1.353/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

dos Excepcionais- APAE- de Mutum, com sede nesse município. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente -Aílton Vilela, relator- lvair Nogueira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI ND 1.413/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 1.413/2001, do Deputado Wanderley Ávila, que 

declara de utilidade pública a Augusta e Venerável Loja Simbólica Lealdade e 
Justiça no 14, com sede no Município de Montes Claros, foi aprovado em 
turno único, com a Emenda no 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 1.413/2001 
Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica 

Lealdade e Justiça no 14, com sede no Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja 

Simbólica Lealdade e Justiça n° 14, 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 Comissões, 24 de maio de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Ailton Vilela, relator -lvair Nogueira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.424/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.424/2001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que 
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE de ltapajipe, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, 
na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° 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° 1.424/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

dos Excepcionais- APAE- de ltapajipe, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Ailton Vilela, relator- lvair Nogueira. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.426/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 1.426/2001, do Deputado Rogério Correia, que declara 
de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova Gameleira, 
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada 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° 1.426/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova 

Gameleira, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do 

Bairro Nova Gameleira, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Aílton Vilela, relator- lvair Nogueira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.435/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.435/2001, da Deputada Maria José Haueisen, que 
declara de utilidade pública o Lar Maria Clara, com sede no Município de 
Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° 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° 1.435/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Lar Maria Clara, com sede no 

Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar Maria Clara, com 

sede no Município de Contagem. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator- lvair Nogueira . 



PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.436/2001 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 1.436/2001, do Deputado Marco Régis, que declara de 
utilidade pública a ASE - Assistência Social Emanuel, com sede no Município 
de Poços de Caldas, 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 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° 1.436/2001 
Declara de utilidade pública a Assistência Social Emanuel - ASE -, com 

sede no Município de Poços de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Assistência Social Emanuel -

ASE -, com sede no Município de Poços de Caldas. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - lvair Nogueira, relator- Ailton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.438/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.438/2001, do Deputado Geraldo Rezende, que 
declara de utilidade pública o Grupo de Oração Maranathá, com sede no 
Município de Uberlãndia, 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 á proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.438/2001 
Declara de utilidade pública o Grupo de Oração Maranathá, com sede no 

Município de Uberlãndia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Oração Maranathá, 

com sede no Município de Uberlãndia. 
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 - lvair Nogueira, relator- Ailton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.443/2001 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.44312001, do Deputado Antônio Júlio, que declara de 
utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário Mucambo 
Vovó Emília de Baldim, 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 á 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° 1.44312001 
Declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Comunitário 

de Mucambo Vovó Emília, com sede no Município de Baldim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação do 

Desenvolvimento Comunitário de Mucambo Vovó Emília, com sede no 
Município de Baldim. 

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 -lvair Nogueira, relator- Ailton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.45112001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.45112001, do Deputado Cristiano Canêdo, que 
declara de utilidade pública a entidade denominada Casa de Caridade Fé, 
Merecimento e União dos Orixás, com sede no Município de Muriaé, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa. seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1• 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° 1.451/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Casa de Caridade Fé, Merecimento 

e União dos Orixás, com sede no Município de Muriaé. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa de Caridade 

Fé, Merecimento e União dos Orixás, com sede no Município de Muriaé. 
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 - lvair Nogueira, relator- Aílton Vilela. 
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O Projeto de Lei n° 1.457/2001, da Deputada Maria José Haueisen, que 
declara de utilidade pública a Associação Cristã de Apoio aos Detentos e 
Suas Famílias de Teófilo Otôni- ACADEFATO -, com sede no Município de 
Teófilo Otôni, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 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° 1.457/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Cristã de Apoio aos Detentos e 

Suas Famílias de Teófilo Otôni - ACADEFATO -, com sede no Município de 
Teófilo Otôni. 

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

aos Detentos e Suas Famílias de Teófílo Otôni- ACADEFATO -, com sede no 
~~unicipio de Teôfilo Otôni. 

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. 
Glcyon Terra Pinto, Presidente - lvair Nogueira, relator- Ailton Vilela. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 5/6/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila (2), dando ciência à Casa do falecimento do 

Sr. Manoel Gil Bandeira, ocorrido em 30/5/2001, em Belo Horizonte, e da Sra. 
Ana Euseni Soares, ocorrido em 30/5/2001, em Belo Horizonte. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves (3), dando ciência à Casa do falecimento 
do Sr. Carlos Ferreira de Aguiar, ocorrido em 26/5/2001, em Aparecida do 
Norte, SP, do Sr. João Batista da C. Alves, ocorrido em 1°/6/2001, em Pedro 
Leopoldo, e da Sra. Marília de Dirceu Alvarenga Reis de Carvalho, ocorrido 
em 30/5/2001, em Belo Horizonte. (-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Elaine Matozinhos, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. Agenor José Barcelos, ocorrido em 1°/6/2001, em Congonhas. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do falecimento da 
Sra. Dolores Barbosa de Andrade, ocorrido em 1°/6/2001, em Pouso Alegre. 
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(-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior (2), dando ciência à Casa do 
falecimento da Sra. Vanessa Miranda Sá Oliveira Varela, ocorrido em 
30/5/2001, em Matias Barbosa, e do Sr. Aldair Pinto, ocorrido em 4/6/2001, 
em Belo Horizonte. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. Carlos Alberto Rajão Costa, ocorrido em 24/5/2001, em Conceição do 
Mato Dentro. (-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Rachides Elias Vieira, ocorrido em 5/6/2001, em Barbacena. (-Ciente. Oficie-
se.) 



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 252• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6/6/2001 
Presidência dos Deputados Ivo Josê e Alencar da Silveira Júnior 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n•s 1.580 a 1.582/2001 - Requerimentos n•s 2.305 a 2.312/2001 -
Requerimentos das Comissões de Turismo, de Transporte e de Educação e 
dos Deputados Rogério Correia, Paulo Piau e outros e Glycon Terra Pinto -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de Turismo e 
de Assuntos Municipais e do Deputado Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados José Henrique, Alencar da Silveira Júnior, lvair 
Nogueira, Amilcar Martins e Ambrósio Pirito - 2• Parte (Ordem do Dia): 1• 
Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Glycon Terra Pinto e Paulo Piau e outros; deferimento - Votação 
de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Rogério Correia e das 
Comissões de Turismo, de Transporte e de Educação; aprovação -
Requerimento n• 1.825/2000; aprovação com a Emenda n• 1 - Requerimento 
n• 1.828/2000; aprovação - Requerimento n• 1.852/2001; aprovação com a 
Emenda n• 1 - Requerimento n• 1.854/2001; aprovação - Requerimento n• 
1.856/2001; aprovação com a Emenda n• 1 - Requerimento n• 1.863/2001; 
aprovação na forma do Substitutivo n• 1 - Requerimento n• 1.876/2001; 
aprovação na forma do Substitutivo n• 1 - Requerimento n• 1.884/2001; 
aprovação com a Emenda n• 1 - Requerimento n• 1.909/2001; aprovação na 
forma do Substitutivo n• 1 - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 
deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Encerramento -
Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro 

Antônio - Adelino de Carvalho - 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 - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
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Glycon Terra Pinto- 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 - 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 - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio 
Souza Cruz- Sebastião Costa -Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Júnior) -Às 14h10min, 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 da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
18 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Márcio Cunha, 2°- Secretário "ad hoc", procede á leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - 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 á Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.580/2001 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente de 
Cláudio - ASCOBEC -, com sede nesse município. 

A Assemblêia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

Beneficente de Cláudio - ASCOBEC -, 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, 6 de junho de 2001. 
Bilac Pinto 
Justificação: A Associação Comunitária Beneficente de Cláudio, sem fins 

lucrativos, possui como objetivo essencial promover o desenvolvimento 
comunitário, realizando obras e ações com vistas á melhoria da qualidade de 
vida da população. 

No ãmago de seu objetivo maior, a Associação visa a proteger a saúde da 
família, da maternidade, da infância e das pessoas da terceira idade, além de 
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combater a fome e a pobreza, ajudar na reabilitação de pessoas 
portadoras de deficiência e prestar assistência ás famílias carentes na área 
educacional, doando material escolar e didático. 

Ademais, divulga e incentiva o lazer, o esporte e a cultura como forma de 
integração social, constituindo-se em fator de unificação da comunidade. 

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade e por cumprir ela os 
requisitos legais para tanto, esperamos a anuência dos nobres colegas a que 
lhe seja outorgado o titulo declaratório de utilidade pública. 

- Publicado, vai o projeto ás 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" 1.581/2001 
Altera a Lei no 12.729, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a 

legislação tributária do Estado e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1o- O art. 11 de Lei no 12.729, de 30 de dezembro de 1997, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 11 - Fica concedida isenção de ICMS em operação interna realizada 

com energia elétrica destinada ao consumo residencial de até 90 KWh ( 
noventa quilowatts- horas) por mês. 

Parágrafo único - A isenção de que trata este artigo será aplicada ao 
excedente de arrecadação decorrente do aumento autorizado, a partir de 8 
de maio de 2001, para a classe de consumo entre 91 KWh (noventa e um 
quilowatts-horas) e 180 kWh (cento e oitenta quilowatts- horas). 

Art. 2° -O ICMS, de que trata a Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 
não incidirá sobre eventual sobretarifa ou congênere aplicados sobre o 
consumo de energia elétrica. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2001. 
Maria José Haueisen 
Justificação: O aumento concedido pela ANEEL, da ordem de 15,94%, com 

vigência a partir de 8/5/2001, representa um pesado õnus para os 
consumidores de energia elétrica, principalmente para aqueles de baixa 
renda. 

Tais consumidores foram vitimas de duas reclassificações tarifárias, que 
ensejaram aumentos de 35% a 2.150% em suas contas de luz, fora os 
aumentos anuais autorizados pela mesma ANEEL. Em muitos casos, o 
reajuste total de 1994 até hoje soma 847%. Portanto, consideramos justo que 
sobre o valor decorrente da aplicação dos novos índices de reajuste, que 
terão vigência a partir da presente data, não haja incidência de ICMS, medida 
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que traria alívio para esses consumidores. 

Nossa proposta não resulta em redução da receita estadual, por isso não 
ofende nenhum dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Na hipótese do parágrafo único ora proposto, o Estado deixará de 
arrecadar apenas o ICMS decorrente do aumento da receita, continuando a 
recolher o tributo, na alíquota de 30%, para aquela faixa de consumidores. 

Quanto ao art. 2°, o que se pretende evitar é que o cidadão seja 
duplamente penalizado, caso o Governo Federal de alguma forma decida 
implantar penalidades para os consumidores que não reduzirem seu 
consumo de energia. 

Portanto, á luz dos argumentos acima relacionados, esperamos contar com 
o apoio dos nobres Deputados ao projeto que ora apresentamos. 

- 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° 1.582/2001 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Luz do Vale n° 45, com sede 

no Município de João Monlevade. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Luz do Vale n° 

45, com sede no Município de João Monlevade. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2001. 
Wanderley A vila 
Justificação: A loja Maçônica Luz do Vale n° 45, do Município de João 

Monlevade, pelo que se depreende da documentação anexa, está em pleno e 
regular funcionamento há mais de dois anos, sendo sua diretoria constituída 
de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam. 

Conto com a aprovação dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 
- 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. 

REQUERIMENTOS 
ND 2.305/2001, do Deputado Agostinho Silveira, solicitando seja formulado 

apelo ao Comandante da PMMG com vistas a que seja providenciado um 
telefone exclusivo para se atenderem as denúncias de assaltos a postos de 
combustíveis. (-A Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 2.306/2001, da Comissão de Educação, solicitando seja encaminhado 
ao Presidente do Senado e ao Ministro da Educação manifesto dessa 
Comissão apoiando a estrutura original do Programa Especial de 
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Treinamento - PET. 

N" 2.307/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada a esta 
Casa pelo Sr. Guilherme Zambarda Leonardi. 

N° 2.308/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretario da Segurança Pública denúncia apresentada a 
esta Casa pelo Sr. Valdomiro Batista. 

N° 2.309/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada á Secretaria da Segurança Pública denúncia apresentada a 
esta Casa pelo Sr. Marcos Barros de Faria. 

N° 2.310/2001, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado apelo 
ao Secretario de Turismo com vistas a que seja dado apoio ao Projeto Eco 
Turismo Minas. 

N° 2.311/2001, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado apelo 
ao Secretario de Turismo com vistas a que se destinem ao Município de 
Montezuma recursos financeiros para investimento em potencial turístico 
nesse município. 

N° 2.312/2001, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado apelo 
ao Governador do Estado com vistas a que seja priorizado o asfaltamento do 
aeroporto de Montezuma e das estradas que dão acesso a esse município. (-
À Comissão de Transporte.) 

- São também encaminhados á Mesa requerimentos das Comissões de 
Turismo, de Transporte e de Educação e dos Deputados Rogério Correia, 
Paulo Piau e outros e Glycon Terra Pinto. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Transporte, de Turismo e de Assuntos Municipais e do Deputado Wanderley 
À vila. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado José Henrique. 
O Deputado José Henrique* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa, público presente nas galerias, ontem se comemorou o 
Dia Mundial do Meio Ambiente, e não poderíamos deixar de externar a nossa 
preocupação com esse tema indiscutivelmente vital para a espécie humana. 

Preservar o meio ambiente é, antes de tudo, preservar a vida; é permitir o 
seu desenvolvimento de forma saudável e sustentável; é lutar pela 
perpetuação das futuras gerações. 

Aproveitamos o ensejo para discorrer sobre o valor econômico das águas 
no que diz respeito á geração de energia por meio das usinas hidrelétricas. O 
racionamento é o assunto mais discutido atualmente pelos brasileiros, que, 
pela primeira vez, começam a sentir os efeitos de uma grave crise energética 



z 
õ 

o 
o < 
• .. 

161 
que assola o nosso Pais. Não estamos aqui hoje para debater as 
questões relacionadas com essa crise, os fatores que a geraram ou as suas 
conseqüências, mas para enaltecer a iniciativa do Governador Itamar Franco 
ao autorizar, na última sexta-feira, o inicio das obras de construção da usina 
hidrelétrica de Aimorés, a maior do Leste de Minas. Essa atitude demonstra o 
interesse do Governo Estadual com o problema do racionamento, buscando 
efetivar ações que possam reduzir seus riscos futuros. Não poderíamos 
deixar, dessa forma, de destacar o papel da CEMIG nesse contexto. 

A empresa atende a 96% do Estado, fornecendo energia para mais de 5 
milhões de consumidores em 774 municípios. É a maior distribuidora de 
energia elétrica da América Latrna, com 300.000Km de linhas de 
transmissão. Com o inicio das obras da usina de Aimorés, ela passa a estar 
presente em quatro empreendimentos de hidrelétricas em andamento, 
incluindo Porto Estrela, Funil e Queimado. Ainda neste ano serão iniciadas as 
obras das usinas de Capim Branco I e 11 e !rapé, no vale do Jequitinhonha. 
Segundo declarações do Presidente da estatal, Dr. Djalma Bastos de Morais, 
as obras em andamento somam recursos da ordem de R$2.400.000.000,00, 
o que representará um acréscimo de 40% na capacidade atual de geração de 
energia em Minas. 

Para que os Deputados possam compreender com clareza o que a 
construção da usina de Aimorés significará para a nossa região, 
detalharemos alguns aspectos primordiais de sua implantação. A bacia do rio 
Doce vem sendo amplamente pesquisada, considerando-se seus recursos 
hídricos, naturais e humanos, potencial hidrelétrico e, mais recentemente, 
seu meio ambiente. Participamos não só da C!PE-Rio Doce, juntamente com 
o Deputado Ivo José, que preside esta reunião, mas também de vários 
debates sobre a questão ambiental do vale do rio Doce. Os primeiros estudos 
para a construção de uma usina hidrelétrica nas proximidades da cidade de 
Aimorés remontam a 1966. Entre 1986 e 1989, a Internacional de Engenharia 
S.A. -lESA- identificou 12 opções de localização de barragens do rio Doce. 
A melhor alternativa veio a surgir apenas em 1992, recaindo no trecho entre a 
cidade de Resplendor e um ponto a jusante do Município de Baixo Guandu, 
no Espírito Santo. A construção da usina de Aimorés viabiliza-se por meio do 
consórcio formado entre a Cia. Vale do Rio Doce, com 51%, e a CEMIG, com 
49%. O objetivo do projeto é ampliar a capacidade de fornecimento de 
energia e, ao mesmo tempo, aquecer a economia da região. Estão previstos 
investimentos de R$350.000.000,00 e estimada a criação de 4 mil novos 
empregos. 

Hoje, como é do conhecimento de todos, o vale do rio Doce é o maior 
exportador de jovens para os Estados Unidos, porque, pela falta de 
oportunidade, para lá eles vão em busca de emprego. Essa obra vai gerar em 
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torno de 4 mil empregos na região. 

A capacidade de geração será de 330MW, através de três turbinas de 
110MW cada uma. A energia assegurada será de 177,83 MW médios, 
correspondente a 1.567. 791 MWh por ano, o que é suficiente para abastecer 
uma área residencial três vezes maior que a cidade de Governador 
Valadares. A primeira das três unidades entrará em ação em novembro de 
2003. 

A usina será construída pelas empresas Queiroz Galvão, Siemens e Voith, 
estando planejados 35 meses para a execução das obras. Sua barragem 
medirá 18m, represando águas do rio Doce a 1 Okm do final do reservatório 
da Usina Mascarenhas e a 3km da foz do rio Manhuaçu. O reservatório 
compreenderá uma extensão de 3.090ha, atingindo os Municípios de 
Aimorés, ltueta e Resplendor. Da área total inundada, apenas 1.610ha serão 
desapropriados. O restante - 1.480ha - corresponde á calha atual do rio 
Doce. O canteiro de obras ficará instalado no Município de Aimorés, que não 
terá afetada a sua estrutura urbana. 

Gostaria de chamar a atenção dos senhores, porque essa usina tem o 
porte da Usina de Três Marias e, em termos de inundação de terras, pela 
tecnologia que temos hoje, ela apenas desapropriará 1.610ha. O restante, 
1.480ha, corresponde à calha atual do rio Doce. O canteiro de obras ficará 
instalado em Aimorés, que não terá afetada a sua estrutura urbana. 

Já em ltueta, a fonnação do lago atingirá alguns estabelecimentos 
comerciais, residências, instituições públicas e um trecho da ferrovia Vitória-
Minas. A população da cidade será realocada em área próxima, com água, 
luz, esgoto e telefone. 

Resplendor também terá parte da sua estrutura urbana afetada pela 
elevação do nível natural do rio, mas seus efeitos serão minimizados com o 
programa de realocação de parte da cidade. 

Baixo Guandu, município capixaba, não terá terras inundadas e nenhuma 
infra-estrutura relacionada à obra de engenharia. O aumento populacional é 
previsto devido à proximidade com a região, mas a ampliação da rede de 
serviços de segurança, saúde e saneamento está sendo planejada. 

Para o licenciamento e inicio de construção da usina de Aimorés, como de 
toda hidrelétrica, são necessários estudos de viabilidade técnica, econômica 
e ambiental, de fundamental importância para a concessão das licenças. O 
Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental - ElA -
RIMA - foram concluídos em março de 1998. A licença de instalação foi 
emitida pelo I BAMA em fevereiro de 2001. 

Durante as etapas de obtenção das licenças ambientais, o consórcio 
realizou varras reuniões com as comunidades locais para dar 
esclarecimentos sobre o projeto e definir critérios de negociação. 
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Portanto, fiz questão de, nesta tarde, falar da usina hidrelétrica de 

Aimorés, porque, no início deste novo milênio, essa é uma das obras mais 
importantes que temos para o Leste de Minas. Depois da ferrovia Vitória-
Minas, iniciada no início do século, em 191 O, essa é a mais importante obra 
que temos em todo o vale do rio Doce. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) -Nobre Deputado José Henrique, 
queria cumprimentar V. Exa. por várias razões. Em primeiro lugar, pelo seu 
entusiasmo com a construção futura próxima da usina de Aimorés e pelo 
impacto que terá na vida de Minas Gerais e na vida brasileira. 

Em segundo lugar, pelo compromisso que V. Exa. demonstra com a 
verdade, com a exatidão das informações que V. Exa. passa, do alto dessa 
tribuna, ao povo de Minas Gerais. 

Vejo que V. Exa. está extremamente bem informado sobre a construção da 
Usina de Aimorés. Solicito apenas dois esclarecimentos. Primeiro, quero 
saber quando, que dia exatamente ou pelo menos em que momento, terão 
início, efetivamente, as obras de construção da Usina de Aimorés. Segundo, 
parece-me que V. Exa. afirmou que efetivamente hoje, em Minas Gerais, 
temos três usinas hidrelétricas em construção e que Aimorés representaria, 
portanto, o início da quarta. V. Exa. confirma essa informação? 

O Deputado José Henrique•- Usina de Porto Estrela, Funil e Queimados. A 
usina de Capim Branco I e 11 e lrapé. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Já iniciadas? 
O Deputado José Henrique• - São empreendimentos que estão em 

andamento. Porto Estrela já tem suas obras iniciadas. 
O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Porto Estrela, Funil e 

Queimados estão efetivamente em obras e Aimorés será a quarta. Foi isso 
que V. Exa. disse. E quando começam as obras em Aimorés? 

O Deputado José Henrique• - A empreiteira já está com as máquinas no 
canteiro de obras. Já estão iniciando as obras. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)*- Talvez na semana que vem ... 
O Deputado José Henrique• - Oficialmente, foi dado inicio na sexta-feira, 

pelo Governador do Estado. 
O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - E as máquinas trabalhando, 

efetivamente? Já começaram, na semana passada? 
O Deputado José Henrique• - Sim, já começaram. 
O Deputado Amilcar Martins (em aparte)*- Na sexta-feira passada? 
O Deputado José Henrique•- Sim. 
O Deputado Wanderley Ávila (em aparte) - Deputado José Henrique, 

gostaria de cumprimentá-lo pela lucidez e clarividência de V. Exa. no seu 
pronunciamento nesta tarde. Quero aproveitar a oportunidade, pois, falando-
se em barragem, lembramo-nos de água, de rio e do rio São Francisco, para 
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reiterar o convite que fizemos anteriormente, em nosso nome, no do povo 
de Pirapora e do Presidente da Associação Comercial do Estado, nosso 
conterrãneo barranqueiro, Artur Lopes, para esse encontro, que terá inicio 
amanhã e irá até o sábado, e terá como ponto crucial a sexta-feira, ás 1 O 
horas da manhã, quando teremos uma hora e uma data festiva e histórica, 
que é o lançamento do movimento para reconhecimento do rio São Francisco 
como património paisagístico da humanidade. Paisagem cultural da 
Humanidade. Quero reiterar a todos os parlamentares para que nos brindem 
com sua visita a Pirapora, com a participação e para, acima de tudo, nesse 
inicio de caminhada, prestar homenagem mais do que justa àquele 
responsável pela existência não de Minas, mas do Brasil. Se não fosse o rio 
São Francisco não teríamos o Brasil. Estaremos prestando essa homenagem 
ao nosso rio São Francisco, que completa os seus 500 anos. Obrigado. 

O Deputado José Henrique* - Agradeço os apartes dos Deputados Amilcar 
Martins e Wanderley Ávila. Penso que ele, como membro da CIPE - São 
Francisco, e nós, como membro da CIPE - Rio Doce, sabemos da 
importáncia da Assembléia Legislativa na discussão do Parlamento das 
Águas. A CIPE- Rio Doce e a CIPE- São Francisco discutem os problemas 
ambientais e a questão social da região. Nosso envolvimento hoje, como 
representantes de todas essas bacias hidrográficas, é de grande importãncia 
para o momento vital que vivemos em relação à questão das águas. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Quero agradecer a V. Exa. pelo 
aparte. Parabenizo-o pelo seu pronunciamento dizendo da alegria de 
compartilhar do seu trabalho, da sua luta. Sabemos do seu empenho com 
relação á construção da hidrelétrica de Aimorés, que ajudará o 
desenvolvimento de todo o rio Doce. Quero parabenizá-lo e ao Governador 
Itamar Franco e dizer da clarividência do Governo Itamar Franco, que desde 
o seu inicio buscou, por intermédio da negociação, tornar novamente a 
CEMIG totalmente mineira, vislumbrando, como está acontecendo agora, a 
importãncia da água e da energia elétrica, que são vitais para o progresso e 
desenvolvimento tanto de Minas quanto do Brasil. 

Parabéns pelo seu trabalho. Dou testemunho em beneficio dessa obra que 
se estará iniciando. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado José Henrique, 
quero cumprimentá-lo pela sua fala, como brilhante parlamentar defensor das 
suas regiões. O povo de Aimorés e de toda a região está de parabéns por 
receber essa usina hidrelétrica. Se todos os governos fizessem como está 
fazendo o nosso Governador Itamar Franco, não teríamos o problema do 
"apagão". Resolveríamos todos os problemas sociais e do desemprego, 
porque, através das barragens e das usinas, pode haver uma grande 
produção de alimentos, de frutas, e isso, de um modo geral, resolveria o 
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problema do País. Parabéns por receber essa obra tão importante. 
Cumprimentamos ainda o Governador por estar dando início á construção de 
mais uma barragem, de mais uma usina energética. Muito obrigado. 

O Deputado José Henrique - Obrigado pelo aparte, Deputado Dimas 
Rodrigues. 

Finalizando, gostaria de parabenizar as empresas participantes do 
consórcio - a Cia. Vale do Rio Doce e a CEMIG - pelo vultoso 
empreendimento, e o Governador Itamar Franco, pelo apoio que tem dado a 
esse projeto, possibilitando uma nova onda de progresso em toda a região 
Leste do nosso Estado. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores que nos visitam nas galerias, meus colegas de imprensa e 
telespectadores da 1V Assembléia, que mostra o nosso trabalho e que nós 
criamos - aqui saudamos os funcionários da 1V pelos cinco anos de bons 
serviços prestados a Minas Gerais, acima de tudo, esclarecendo a opinião 
pública. 

Querem acabar com o queijo Minas, uma das mais queridas tradições 
mineiras, aquele queijo fresquinho, saboroso, feito pelo pequeno produtor nas 
roças e que chega ás nossas mesas acompanhando o infalível café mineiro, 
o melhor do Brasil. 

O Ministério Público está proibindo os comerciantes do mercado de vender 
o queijo, também conhecido como queijo fazenda ou artesanal. Querem que 
sejam feitas várias alterações, conforme exigências do Código do 
Consumidor, mas esquecem-se de que para fazer mudanças é preciso 
dinheiro, e isso não há para o pequeno produtor. 

A justiça, através dos Promotores, não conhece a realidade da produção de 
queijo no nosso Estado. É muito fácil exigir alta tecnologia, mas ignoram que 
aqueles produtores e familiares vivem somente desse queijo e não têm 
capital para investir. É uma atividade tradicional, mas que representa o 
sustento de milhares de pessoas e a principal atividade de muitas regiões, 
como a região do Serro e de São Roque de Minas. Participei de uma reunião, 
na semana passada, no Serro, que contou com mais de 100 produtores do 
Serro, de Serra Azul, Sabinópolis, Santo Antônio do ltambé, Alvorada de 
Minas, onde tenho forte base eleitoral. Comandada pela Cooperativa, pelo 
Sindicato Rural e também pela Secretaria de Agricultura do Serro, a reunião 
mostrou bem o que é a realidade da produção do queijo artesanal em Minas: 
os pequenos não têm informação, e mesmo aqueles que têm não sabem 
como atender ás exigências. 

Não estamos defendendo produtos fora das normas de higiene. É claro que 
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o consumidor merece o melhor. E o queijo do Serro já tem tudo isso. A 
cooperativa e o sindicato, há muito, investem para que seu produto 
acompanhe as exigências da Vigilância Sanitária. 

O que estou defendendo é maior realismo por parte do Ministério Público. 
Era preciso que tivesse um Promotor de Belo Horizonte lá na reunião do 
Serro, para ver a cara dos participantes. Gente humilde, trabalhadora, que 
tem na atividade sua única fonte de subsistência. É preciso que o Ministério 
Público saia dos gabinetes refrigerados da Capital e vá ao Serro, a Alvorada, 
a São Roque, no interior real, empoeirado, onde as pessoas passam fome se 
não vendem o queijo. E onde as pessoas que os produzem ganham o 
suficiente apenas para viver o dia-a-dia, e não as fortunas que faturam as 
multinacionais dos laticinios. 

Aliás, é preciso analisar o que está por trás dessa pressão toda contra o 
queijo artesanal. Todos sabemos que as multinacionais já dominam há muito 
o queijo tipo industrializado e querem abocanhar essa outra importante fatia 
do mercado, que é a do queijo fresco, o queijo fazenda. 

Há um decreto de 1952 que deu as normas da produção do queijo fazenda. 
Esse decreto ficou no esquecimento por todas essas décadas e agora, de 
uma hora para outra, foi regulamentado pelo Ministério da Agricultura, no ano 
passado. Não é estranho? Seria mais um "round" da briga entre o Governo 
Federal e o Governador mineiro? Seria o avanço das multinacionais dos 
laticínios (as Parmalats, Cotochés da vida), em cima do promissor mercado 
do queijo fresco? 

Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, Sr. Itamar Franco, não deixem 
que a briga entre os senhores prejudiquem os produtores do queijo de Minas. 
Faço um apelo ao senhor, Dr. Itamar Franco, para que entre nessa briga por 
Minas Gerais e pelo nosso queijo. 

Senhoras e senhores, Minas já foi o berço do sistema financeiro nacional, 
quando detinha a sede dos grandes Bancos nacionais, como o Hipotecário, o 
da Lavoura, o Nacional, o CREDIREAL, o BEMGE. Hoje é uma modesta 
subsidiária do sistema internacional. 

Minas vive hoje ás voltas com os problemas do café, outra riqueza que aos 
poucos corre o risco de ser desbancada por outros Estados, como o Paraná. 
E o queijo que querem nos tirar? O que vai ser da economia mineira, daqui a 
alguns anos? Um pálido reflexo do passado glorioso, se não defendermos 
nossas tradições. 

Inovações são exigidas. Pois bem, Deputado Wanderley Ávila: que se dê 
ao produtor a condição de efetivá-las. Cadê os créditos baratos, Deputado 
lvair Nogueira, para que o pequeno produtor se equipe? Cadê os programas 
especiais, Deputado Amilcar Martins, e rápidos, como foi o oferecido aos 
Bancos, através do PROER? Cadê os negócios da China, amigos do PSDB, 
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que são oferecidos a alguns setores, principalmente ao financeiro, da 
noite para o dia, em nome de se salvarem as instituições financeiras do País. 
Triste País, que massacra sua população humilde, trabalhadora, que sua de 
sol a sol, com honestidade, sem falcatruas, sem créditos de SUDAM, 
SUDENE, PROER, para dar sustento a sua família, e que, com sua 
produção, garante impostos ao Estado. 

Deputado Amilcar Martins, conceder-lhe-ei aparte, logo após completar o 
meu raciocínio. Na oportunidade, farei um apelo ao Líder maior de V. Exa., 
Dr. Fernando Henrique Cardoso, para rever essa regulamentação que está 
acabando com o queijo Minas, o queijo da fazenda, o queijo da região do 
Serro, o queijo de nossas Minas Gerais. 

Mas não estou aqui só para criticar. Quero uma ação mais concreta. 
Enquanto, lá no Serro, a cooperativa e o sindicato preparam as palestras 
para os pequenos produtores, aqui, na Assembléia, estou apresentando um 
projeto pedindo a redução do ICMS do queijo artesanal, junto com a 
Secretaria da Agricultura, através do Secretário Adjunto Hélio Machado, que 
nos tem dado todo o suporte, desde o ano passado, quando discutimos a 
situação em um grande encontro no auditório desta Casa. 

Vamos encontrar uma solução, para que o queijo artesanal não desapareça 
das mesas dos mineiros, dos brasileiros. Vamos estudar uma redução na 
base de cálculo também, projeto que o Dr. Hélio Machado já vem conduzindo 
junto á Secretaria da Fazenda. Mas, acima de tudo, temos de garantir o 
acesso ao créditos baratos para os pequenos produtores, para que se 
equipem não só tecnologicamente, mas em cursos de treinamento. 

As cooperativas, com o apoio da EMATER, têm como promover a 
reciclagem dos produtores, desde que haja dinheiro para isso. Que esta Casa 
vote o Projeto de Lei n• 1.105/2000, que, por ter sido apresentado apenas 
seis dias antes do meu, ganhou prioridade. O meu projeto foi fruto de 
diversos encontros com os produtores, as cooperativas, a EMA TER, o IMA, a 
EPAMIG. a Universidade de Viçosa, a UFMG e a missão francesa, que vem 
prestando cooperação técnica á Secretaria da Agricultura. Mas infelizmente 
f1cou prejudicado, apesar de ter sido amplamente debatido e de ter 
contemplado todos os ângulos da questão. Divulgamos, concluímos e 
apresentamos o projeto. 

O projeto que está tramitando tem a visão apenas da Vigilância Sanitária, o 
que certamente irá prejudicar mais uma vez o pequeno produtor do queijo 
artesanal, mas ganhou importante emenda da Comissão de Constituição e 
Justiça. A Comissão, com lucidez e realismo, garante ao pequeno produtor o 
acesso ao Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico - FUNDESE -e ao 
Fundo de Desenvolvimento Rural- FUNDERUR. 

E por esse motivo que defendo a votação do Projeto de Lei n• 1.105/2000, 
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pois, com ele, o produtor terá direito aos créditos. Entretanto, isso precisa 
ser feito com urgência, porque o Ministério Público, em sua estreita visão 
legalista, não quer saber "como", mas somente "quando" o produtor do queijo 
artesanal vai realizar suas mudanças. 

O produtor de queijo artesanal precisa de dinheiro rápido, fácil e barato, 
para se adaptar às exigências, antes que desapareça do mercado 
inteiramente e amanhã encontremos, em nossas mesas, só o queijo prato 
feito na Argentina, como vem acontecendo com o alho e com o leite, além de 
outros produtos subsidiados. O administrador público, nós, políticos, temos 
de estar atentos. A globalização tem de ser boa para todos, e não apenas 
para nos transformar em consumidores de produtos importados, subsidiados 
nos países de origem, e tornar nossa tradicional indústria alimentícia em mais 
um melancólico retrato na parede. 

Srs. Deputados, Srs. Secretários, Governador de Minas e Presidente da 
República, esse decreto de 1952 só foi normatizado pelo Ministério da 
Agricultura agora, depois de tantos anos, para pegar o queijo-de-minas, o 
queijo da região do Serro. Essa briga entre Fernando Henrique Cardoso e 
Itamar Franco não pode prejudicar os nossos produtores de queijo. Muito 
obrigado. 

O Sr Presidente- Com a palavra, o Deputado lvair Nogueira. 
O Deputado lvair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 

senhores, em primeiro lugar, fazendo uso desta tribuna como Lider da 
Bancada do PMDB, já que não tive essa oportunidade na semana passada, 
farei um agradecimento especial, pela confiança dos nossos companheiros 
de partido, que me delegaram essa função; com certeza, faremos o que for 
necessário para dar ao PMDB mineiro o rumo certo, pois é o partido, que tem 
a maior confiabilidade do povo. Oriundo do PMDB, depois ingressei no PDT, 
do Deputado Alencar da Silveira, partido no qual permaneci por 12 anos, 
voltei ao PMDB. A confiança a mim delegada me dará maior conhecimento e 
experiência, principalmente por ter a oportunidade de estar aprendendo com 
tantos Deputados. 

A convenção estadual, em que foi vencedor o Deputado Saraiva Felipe, foi 
democrática, e, a partir do resultado, buscamos a união do partido. Não 
poderia deixar de prestar os nossos agradecimentos ao Deputado Paulo 
Pettersen, que liderou a Bancada do PMDB por muito tempo. Ele havia feito o 
compromisso de ficar na Liderança até a eleição da convenção estadual do 
PMDB e desempenhou o seu papel com muita habilidade e competência. 

Queremos que o PMDB permaneça unido, que continuem nos apoiando os 
Deputados Paulo Pettersen, Anderson Adauto, que têm compromisso com o 
partido. Esperamos que o Senador José Alencar continue a defender as 
cores do partido para que o PMDB continue cada vez mais forte, marcando o 
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rumo na política mineira e nacional, já que está colocada a candidatura do 
Governador Itamar Franco á Presidência da República, e ele vem subindo 
nas pesquisas de opinião pública, por ser um político que muito contribuiu 
para o desenvolvimento do Pais. 

Volto a falar na importãncia da Proposta de Emenda á Constituição n° 39, 
que reconhece o direito de mais de 18 mil funcionários; de iniciativa do 
Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio, ele não a veria aprovada se 
não contasse com o apoio e entendimento dos Lideres e Deputados. De 
iniciativa de um Deputado do PMDB, a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 39 contou com a compreensão dos demais Deputados desta Assembléia 
e, acima de tudo, com o apoio do Líder do Governo, Deputado Antônio 
Andrade, que vem tratando com competência os projetos de interesse do 
povo mineiro. O Legislativo deu uma demonstração de grandeza. Também foi 
de fundamental importãncia a isonomia entre as Polícias Civil e Militar. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)*- V. Exa. está dando seqüência a 
um trabalho que vem realizando, nesta Assembléia, há alguns mandatos. V. 
Exa. representa essa gama de valores novos que engrandece o parlamento 
de Minas. A cidade de Betim, da qual V. Exa. já foi Prefeito, hoje recebe o 
trabalho dignificante do Deputado Pinduca Ferreira. V. Exa. hoje assume a 
Liderança do PMDB, que me acolheu nos primeiros passos da vida pública, 
como Vereador por Teôfilo Otôni, e ao qual pertenci durante seis 
consecutivos mandatos nesta Casa; fui, inclusive, seu Líder, em 1976. 
Lutamos pela redemocratização do Pais e trabalhamos para engrandecer a 
bandeira da democracia por meio da contestação e da luta, mostrando ao 
povo brasileiro a necessidade de criar um clima para um desenvolvimento 
socioeconômico à sua altura. 

Hoje, V. Exa. assume a tribuna e já inicia citando alguns fatos da política 
contemporânea e faz alusão ao Governador Itamar Franco, que, 
possivelmente, será candidato à Presidência da República. 

Nós, que estamos defendendo a bandeira do PSDB, estamos na Oposição 
ao atual Governo, lamentamos profundamente que o Governador Itamar 
Franco não dê à bandeira do PMDB a segurança da sua fidelidade, como 
gostaríamos que fosse, até mesmo, para garantir uma sucessão presidencial 
em que pudéssemos saber a ideologia política de cada um. 

O Governador, ao contrário do homem de perfil nitidamente democrático, 
tem demonstrado, nos últimos anos, sobretudo, que a sua política é bastante 
cruel para com o povo que o acompanha. Ainda hà pouco, deixou o PMDB, 
para poder dizer que não estava concordando com as diretrizes do partido. 
Exatamente por isso, ilustre Líder do PMDB, meu preclaro companheiro e 
amigo Deputado lvair Nogueira, faço votos de que o trabalho que V. Exa. 
começa a desempenhar nesta Casa não dê em frustração político-partidária e 
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O Deputado lvair Nogueira - Agradeço as palavra do Deputado Kemil 
Kumaira. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Deputado lvair Nogueira, 
gostaria de cumprimentá-lo como novo Líder do PMDB nesta Casa e falo 
como Deputado da Oposição, reconhecendo que V. Exa., como democrata, 
homem do diálogo e do entendimento, segundo as mais caras tradições da 
politica mineira, ao contrário de outras lideranças, que hoje não cultivam esta 
capacidade dos politicos mineiros - de construir o entendimento a partir do 
diálogo e da aproximação -, tenho certeza e esperança de que será um 
caminho para facilitar o entendimento em torno dos interesses superiores de 
Minas Gerais. Parabéns e obrigado. 

O Deputado lvair Nogueira -Obrigado, Deputado Amilcar Martins, agradeço 
suas palavras e estendo aqui os meus agradecimentos também ao Deputado 
João Leite, que já havia se manifestado anteriormente à minha presença na 
tribuna, parabenizando-me. 

Fico grato ao Deputado Kemil Kumaira. Quando do seu retorno a esta Casa 
dizia-lhe da vantagem da volta de um homem experiente, competente, um ex-
Presidente. Tudo isso é que levamos desta Casa - a bagagem que cada um 
tem a nos ensinar nesta difícil vida pública. Mas a cada dia temos apreendido 
muito não só com os Deputados, mas com os funcionários da Assembléia 
Legislativa, com nossos assessores, que nos acrescentam, dando-nos 
grande aprendizado. 

Finalizando, quero dizer que a equiparação da Policia Civil com a Policia 
Militar foi um gesto de reconhecimento, de gratidão, o qual, sem dúvida, foi 
importante para o funcionalismo público. E digo mais: estaremos, na 
Liderança da Bancada do PMDB, procurando o diálogo acima de tudo, 
porque é dessa maneira que eu, o Deputado Antõnio Andrade, o Deputado 
Tadeu e os demais Lideres caminhamos para que esta Casa tenha a 
autonomia necessária e, cada vez mais, possa discutir com maior 
independência e aperfeiçoar todos os projetos que passarem por ela. Muito 
obrigado. 

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

testemunhas de que, por várias vezes, desta mesma tribuna, denunciei a 
manipulação de informações por parte do Governador Itamar Franco, da 
CEMIG e de lideranças do Governo nesta Casa, no que diz respeito à 
contribuição da CEMIG para enfrentarmos esse grave momento que vivemos 
hoje no País, a crise de energia elétrica, e à contribuição que todos nós, 
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Falei sobre esse assunto no dia 9/5, na 240• Reunião Ordinária da 
Assembléia Legislativa; voltei a falar no dia seguinte, em 1 0/5; voltei a falar 
no dia 24/5. Só no mês de maio, discuti esse assunto por três vezes. Mas 
discuti-o ainda na TV Assembléia, nas rádios de Belo Horizonte e de Minas 
Gerais e no "Estado de Minas", em matéria publicada no dia 19 de maio. Por 
várias vezes, denunciei a mentira que se tentava pregar ao povo quando o 
Governo anunciava estarem em construção nove usinas hidrelétricas em 
Minas Gerais. Afirmava e afirmo que, efetivamente, estão em construção no 
Estado, neste momento, apenas três usinas hidrelétricas. 

E disse mais: a contribuição da CEMIG para o esforço nacional que está 
sendo empreendido para a geração de nova energia elétrica é irrisório e 
insignificante. Para o período entre os anos 2000 e 2002, a CEMIG está 
participando com apenas 2,8% da nova energia elétrica gerada no Brasil. 

Falei e desafiei os representantes do Governo a me contestarem. Todas as 
vezes que fiz esse desafio, disse e afirmei que apenas as Usinas de Porto 
Estrela, de Funil e de Queimados estavam efetivamente em obras, sendo 
construídas. Finalmente, no dia 24 de maio, alguns Deputados da base 
governista tentaram me contestar no Plenário. Como estavam 
desinformados, repassaram mentiras do Poder Executivo. 

No entanto, mais importante que isso foi o que ocorreu no dia 2 de junho, 
sábado, em Carmo do Cajuru, durante solenidade de que participaram o 
Secretário Henrique Hargreaves e o Governador Itamar Franco. Em 
entrevista publicada no dia seguinte nos jornais "Hoje em Dia" e "Estado de 
Minas", esse Secretário disse -vou ler trecho da pág. 2 do "Estado de Minas": 
"Desafio um certo Deputado Estadual" - referindo-se à minha pessoa - "a 
beber a água das oito barragens que estão sendo construídas no Estado". 

Aceito esse desafio. Se repudio o termo jocoso, a maneira desrespeitosa 
da contestação feita pelo Secretário Henrique Hargreaves, tratando de um 
assunto tão grave como a crise energética do Brasil e de Minas Gerais; se 
repudio a exploração política inaceitável que o Governador Itamar Franco faz 
dessa crise, não posso deixar de reafirmar a minha posição: repudio os 
termos do desafio do Secretário Henrique Hargreaves, mas aceito o desafio e 
mantenho a minha afirmativa. 

A nossa dificuldade é que a cada dia o Governo diz um determinado 
número de barragens em construção. Estou de posse da cópia de um 
anúncio publicado na revista "Isto É", no dia 9 de maio, assinado pelo 
Governador Itamar Franco e pela CEMIG, afirmando o seguinte: "Minas está 
investindo em nove usinas para o Brasil não economizar desenvolvimento". 
Logo abaixo, estão relacionadas as nove usinas em construção: lrapé, Porto 
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Estrela, Funil, Queimado, Aimorés, Pai Joaquim, Capim Branco I e 11 e 
Térmica Sul. O Secretário Henrique Hargreaves afirmou, no dia 2 de junho, 
em Carmo do Cajuru, que eram oito usinas, diminuindo uma delas. 

Uma entrevista do Dr. Aloisio Vasconcelos, Diretor de Distribuição da 
CEMIG, publicada na página 2 do jornal "SME Noticias", órgão oficial da 
Sociedade Mineira de Engenheiros, em maio de 2001, diz: "No ano de 2001, 
a CEMIG desenvolve um programa ousado de expansão do seu parque 
gerador, construindo em parcerias, simultaneamente, cinco importantes 
usinas no Estado de Minas Gerais". O Governador Itamar Franco afirmou que 
são nove usinas. O Secretário Henrique Hargreaves diz que são oito. 
Segundo Aloisio Vasconcelos, são cinco usinas. O Deputado José Henrique, 
que me antecedeu nesta tribuna, respondendo a uma pergunta que lhe dirigi, 
disse que, com o inicio - nos próximos dias - da construção da Usina de 
Aimorés, serão quatro. E repetiu: Porto Estrela, Funil e Queimado. Com o 
inicio da construção da Usina de Aimorés, serão quatro. Hoje, às 9h20min, 
por meio de uma propaganda veiculada pela CEMIG na Rádio CBN, 
finalmente, aquela empresa afirmou que são três usinas. Vou repetir: hoje, às 
9h20min, a CEMIG veiculou um anúncio na CBN - não sei se em outras 
rádios foi veiculado -, afirmando a construção de três usinas. A mentira tem 
perna curta. Não adianta tergiversar. Não quero faltar ao respeito com 
ninguém nem ser deselegante, mas quem não fala a verdade fala mentira. 

As palavras existem para serem usadas. Mentiu o Governador Itamar 
Franco quando disse que eram nove usinas. É uma mentira publicada. 
Mentiu o Secretário Henrique Hargreaves. Uma mentira também publicada no 
"Estado de Minas" e no "Hoje em Dia", quando afirmou que eram oito. Não 
são. Mentiu o Diretor da CEMJG Aloisio Vasconcelos, quando disse que eram 
cinco. Não são. Afirmo e reafirmo que, neste momento, em Minas Gerais 
existem apenas três usinas hidrelétricas em construção, que são: Porto 
Estrela, Queimados e Funil. A Usina de Pai Joaquim, no rio Araguari, nos 
municípios de Santa Juliana e Sacramento, não tem nem a aprovação final 
do Conselho de Administração da CEMIG. Estou afirmando isso. A Usina de 
Aimorés acaba de ter aprovada a sua parte ambiental e as obras devem-se 
iniciar nos próximos dias. E todos esses dias em que vim a esta tribuna, no 
dia 9 de maio, no dia 1 O de maio e no dia 24 de maio, estava e estou falando 
a verdade quando disse que Aimorés não estava em construção. A Usina 
Termelétrica Sul Minas não tem aprovado o seu inicio pelo Conselho de 
Administração da CEMIG. A Usina de Capim Branco I e 11, no rio Araguari, 
nas cidades de Araguari e Uberlândia, não tem o seu inicio aprovado pelo 
Conselho de Administração da CEMIG. A Usina de !rapé, no rio 
Jequitinhonha, nos Municípios de Berilo e Grão-Mago!, não tem autorização 
do Conselho de Administração da CEMIG para o inicio das suas obras. Falo, 
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provo e mantenho o meu desafio. Tenho os dados disponíveis para todos 
os Deputados e toda a imprensa: a usina, o rio, o município, a percentagem 
de participação da CEMIG, o total de megawatts previstos, o investimento 
feito pela CEMIG, a data prevista para o inicio da operação, a aprovação final 
da CEMIG e em que fase do empreendimento se encontra. 

Para esclarecimento final dessa história, proponho algumas medidas. Já 
tomei uma primeira providência, que foi, em primeiro lugar, uma 
correspondência dirigida ao Presidente da CEMIG, Dr. Djalma Bastos de 
Morais, solicitando informações pormenorizadas sobre essas nove usinas 
que ele anuncia para o Brasil inteiro, numa campanha de R$800.000,00, para 
falar mentira para o povo de Minas e para o povo do Brasil. Peço uma série 
de informações detalhadas sobre essas usinas. 

E, finalmente, protocolei junto á Mesa Diretora desta Casa, ao Presidente 
da Assembléia Legislativa, a solicitação para que seja constituída uma 
comissão de Deputados para visitar, imediatamente, as nove usinas que 
foram objeto de anúncio feito pela CEMIG e pelo Governo do Estado, cuja 
cópia segue em anexo. Vamos juntos, representantes do Governo, 
representantes da base aliada, visitar os municípios. Com isso, ficará desfeita 
a mentira e prevalecerá a verdade. 

Aceito o desafio do Secretário Henrique Hargreaves. Em outros termos, 
gostaria apenas que, uma vez provado que ele está falando mentira, que 
mordesse a língua com o veneno de sua própria mentira e tivesse a 
hombridade de vir a público reconhecer que, em seu nome e em nome do 
Governador Itamar Franco, mentiu para o Brasil e para Minas Gerais, porque 
estão numa campanha, perseguindo a Presidência da República. Falam 
mentira pessoalmente, fazem mentira por escrito e nas rádios, por meio de 
publicidades. Aceito o desafio do Secretário Henrique Hargreaves e 
mantenho minha posição: hoje existem trés - Funil, Porto Estrela e 
Queimados, e nenhuma mais. Todas as outras nove - segundo Itamar Franco 
- são mentirosas; as outras oito - segundo Hargreaves - são mentirosas; as 
outras cinco - segundo Aluisio Vasconcelos - são mentirosas. São três e 
apenas três. 

Peço desculpas a V. Exa., Deputado Kemil Kumaira, meu tempo esgotou-
se, mas pelo menos saio daqui de alma lavada. Repito: Secretário de 
Governo Henrique Hargreaves, aceito seu desafio. Afirmo que são três 
usinas em obras, e não nove, não oito e não cinco. A verdade tem que 
prevalecer. Não é possível que, em nome de manipulação política, em nome 
de interesses escusos, continuem mentindo para o povo de Minas Gerais. 

Providenciei um oficio que já enviei ao Presidente da CEMIG, Dr. Djalma 
Morais, e a representação que fiz á Mesa Diretora para que se crie uma 
comissão de Deputados para investigar, "in loco", as novas usinas que estão 
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em construção. O Secretário Henrique Hargreaves terá que morder sua 
língua mentirosa e confessar ao povo de Minas Gerais que fala mentiras em 
nome do Governador Itamar Franco. Era isso que tinha a dizer. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto. 
O Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, povo presente na galeria, antes de iniciar propriamente meu 
pronunciamento, gostaria de registrar, neste momento, meus parabéns ao 
nosso Presidente, Deputado Antônio Júlio, embora não esteja presente, pela 
apresentação da Proposta de Emenda á Constituição n° 39, que veio resolver 
um problema seriíssimo que existia em nosso Estado, com nossos 
funcionários. É uma corajosa proposta de emenda á Constituição, que 
mereceu todo o apoio dos Deputados. O Deputado Antônio Júlio está de 
parabéns por isso e também pela apresentação, também corajosa, de um 
outro projeto de lei referente ao Tribunal de Contas, que, tenho certeza 
absoluta, esta Casa vai entender e aprovar. Quero deixar aqui meus 
parabéns ao nosso Presidente, Deputado Antônio Júlio. No próximo dia 8, 
nossos companheiros do Sul de Minas estarão trazendo a Belo Horizonte o 
que há de melhor em matéria de malhas, bordados e tricô. Os fabricantes 
daquela região são indiscutivelmente um dos melhores do País. 

A Feira de Malhas, Bordados e Tricô Minas Sul, que acontece de 8 a 17 de 
junho, no Multiplace, na Avenida do Contorno, esquina com Via Expressa, no 
Barro Preto, será uma boa oportunidade para a aquisição de produtos com 
preços bem abaixo de mercado, que gozam de qualidade comprovada. 

Cerca de 85 fabricantes do Sul de Minas, das cidades de Jacutinga, Monte 
Sião, Ouro Fino e ainda de Campos do Jordão, em São Paulo, além de 
produtores de calçados de Franca, de couros do Rio Grande do Sul e 
bordados do Ceará, estarão comercializando os mais variados tipos de 
produtos. 

Mas a atuação desses comerciantes não pára por aí. Além de comercializar 
os seus produtos em condições extremamente vantajosas, eles ainda 
desenvolvem um trabalho assistencialista. 

Por isso, queremos enaltecer a ação dos realizadores da Feira de Malhas, 
Bordados e Tricô Minas Sul, Marcelo dos Santos e Marco Afonso Cancio da 
Silva, que, no próximo dia 8, sexta-feira, irão realizar a doação de agasalhos 
para a Presidenta do SERVAS, Deputada Federal Maria Lúcia Cardoso. 

Graças ao trabalho incansável de nosso assessor naquela região, Antônio 
Carlos Franceli, conseguimos estreitar os laços com os fabricantes e 
estaremos recebendo também doações, que serão enviadas para o Asilo da 
Previdência, de ltajubá. 
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O contato que temos constantemente com a população mais carente do 

Estado nos permite avaliar a importância que uma ajuda dessa natureza tem 
no sentido de amenizar o inverno dos mais necessitados. 

É doloroso saber que uma pessoa não tem como se proteger do frio, e, 
muitas vezes, não está ao nosso alcance solucionar todos os casos 
existentes. O povo necessita é de que a atuação assistencialista legal seja 
respeitada, seguindo parâmetros regulamentados por leis e fiscalizados pelos 
órgãos competentes. 

O Sul de Minas, onde se concentra a maioria do nosso eleitorado, talvez 
seja a região que mais sofre nesta estação do ano. Maria da Fé, cidade que 
apresenta as temperaturas mais baixas do Estado, fica próxima a ltajubá, 
nosso reduto eleitoral. 

Para aquela população, qualquer tipo de ajuda é sempre bem-vinda, pois 
muitas vezes o poder público municipal dificilmente consegue solucionar 
questões nas áreas de saúde e educação, deixando o assistencialismo para 
depois. 

Programas na área social, com gestão e formato inovadores, baseados em 
parcerias com diversos setores produtivos são aqueles que merecem o apoio 
politico e o respeito da sociedade. 

Minas, com certeza, está adotando essa linha de pensamento e pretende, 
nos próximos anos, implantar ações concretas nesse sentido. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ilustre Deputado Ambrósio 
Pinto, gostaria de cumprimentar V. Exa. por essa reflexão. Acima de tudo 
existe o trabalho da solidariedade humana, exatamente quando V. Exa., 
nesta tarde, nos revela que, a partir de sexta-feira, teremos a abertura da 
feira de malhas do Sul de Minas, como também hoje já aconteceu no Minas 
Centro. São produtos, da nossa região do circuito das malhas, do qual fazem 
parte a minha querida Ouro Fino, Monte Sião, Jacutinga, Andradas, Bueno 
Brandão e segmentos do extremo Sul. 

Posso dizer a V. Exa. que a nossa região tem se destacado muito pela 
qualidade das suas malhas e principalmente pela constante apresentação de 
seus produtos em Belo Horizonte, bem como em outros centros do Brasil. A 
respeito desse assunto, quero salientar que temos também em andamento 
um projeto de lei que procura reduzir o ICMS do fio de malha sintética de 
18% para 12%, propiciando, assim, a todos os fabricantes de malhas 
melhores condições nessa dificil crise que estamos vivendo 
economicamente. 

V. Exa. tem razão. É um trabalho assistencial. Mais do que nunca, o Sul de 
Minas, o nosso Sul de Minas, que é também de V. Exa., estará presente, 
dando demonstração de solidariedade nessa campanha em que temos de 
nos preocupar com o próximo, devido às baixas temperaturas que estamos 
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enfrentando. 

A nossa região de Ouro Fino, do Sul de Minas, está presente hoje no Minas 
Centro e depois no Multiplace. O nosso segmento, acima de tudo, preocupa-
se com o fortalecimento e o engrandecimento de nossa região. 

Congratulo-me com V. Exa. e me associo a esse importante momento dos 
setores econômico, industrial e desenvolvimentista da nossa região. 
Parabéns, ilustre Deputado Ambrósio Pinto. 

O Deputado Ambrósio Pinto - Agradeço o aparte do Deputado Dalmo. 
Realmente essa região se destaca pelo grande número de indústrias no setor 
de malharia. 

O seu projeto, que reduz o ICMS de 18% para 12%, tenho certeza, fará 
crescer não somente aquela região, como também outras regiões do nosso 
Estado, onde poderão crescer e nascer novas indústrias, colaborando para o 
nosso progresso e o crescimento do nosso povo. Quero agradecer o seu 
aparte. 

Quero dar aos expositores do Minas Centro e do Multiplace meus 
parabéns. Que Deus os ilumine, com sucesso na feira, trazendo bons frutos 
para Minas Gerais. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
2• Parte (Ordem do Dia) 

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 
passa á 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 foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os Requerimentos n°s 
2.306/2001, da Comissão de Educação; 2.307 a 2.309/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, e 2.310 e 2.311/2001, da Comissão de Turismo. Publique-
se para os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 
723 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°S 2.255 e 2.256/2001, do 
Deputado Djalma Diniz; de Turismo - aprovação, na 55• Reunião Ordinária, 
dos Requerimentos n°s 2.191/2001, da Deputada Maria Olivia, e 2.173/2001, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Assuntos Municipais -aprovação, na 
643 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°S 2.276/2001, do Deputado 
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Ambrósio Pinto, 2.279/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 
2.281/2001, do Deputado Alberto Bejani (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
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- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos 
termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Glycon Terra Pinto, em que solicita a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei n° 1.515/2001 (Arquive-se o projeto); e, nos termos do inciso 
XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra 
oportunidade, requerimento do Deputado Paulo Piau e outros, em que 
solicitam a realização de reunião especial em homenagem à Federação da 
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -, pelo transcurso de seu 
cinqüentenário de fundação. 

Votação de Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, 

requerimentos do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja o Projeto 
de Lei n° 1.425/2001 distribuído à Comissão de Saúde (Cumpra-se.); e das 
Comissões de Turismo, em que pede seja solicitado ao Departamento 
Nacional de Produção Mineral - DNPM - que remeta a esta comissão cópia 
do laudo técnico sobre as fontes de água mineral de São Lourenço, 
elaborado em 1999, bem como cópia do contrato de renovação da concessão 
de exploração das águas minerais pela Nestlé; de Educação, em que solicita 
seja encaminhado oficio ao Sr. Paulo Renato de Souza, Ministro da 
Educação, pedindo informações sobre a liberação de recursos para fomentar 
o Centro Estadual de Ensino Continuado - CESEC - e suas unidades no 
Estado de Minas Gerais; e de Transporte, em que pede sejam solicitadas à 
Diretoria de Concessões e Operações Rodoviárias do DNER informações 
relativas aos contratos da empresa proprietária do radar Velomátic 512 e os 
valores arrecadados nos últimos seis meses, decorrentes das infrações de 
trânsito (Oficie-se.). 

O Sr. Presidente - Requerimento no 1.825/2000, do Deputado Mauro Lobo, 
em que pede sejam solicitadas informações ao Governador do Estado sobre 
os motivos que estão impedindo os mutuários que celebraram contratos de 
financiamento habitacional com a extinta MinasCaixa e a COHAB-MG, até 
31/12/87, de quitarem seus financiamentos com 100% de desconto, nos 
termos da Medida Provisória n° 1981-52, do Governo Federal. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que 
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 1.825/2000 com a Emenda n° 1. 
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Oficie-se. 

Requerimento n° 1.828/2000, do Deputado Rogério Correia, em que pede 
seja solicitado ao Presidente da COM IG o levantamento das atividades 
mineradoras efetuadas na serra de Catas Altas, no município do mesmo 
nome. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 1.852/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, em que 
pede seja solicitado à Secretaria da Fazenda que informe os motivos de o 
Estado ter-se posicionado contrariamente à isenção do ICMS para taxistas na 
aquisição de veículos novos e que proceda à revisão da decisão. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que 
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 1.852/2001 com a Emenda n° 1. 
Oficie-se. 

Requerimento n° 1.854/2001, do Deputado Durval Ângelo, em que pede 
sejam solicitadas ao Poder Executivo informações sobre o contrato de 
comodato entre o Estado e o América Futebol Clube, cujo objeto é o Estádio 
Independência, localizado nesta CapitaL A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 1.856/2001, do Deputado Pastor George, em que pede 
sejam solicitadas ao Secretário de Indústria e Comércio informações sobre as 
atividades dessa Pasta referentes ao desenvolvimento da indústria e do 
comércio no atual Governo. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o 
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o 
Requerimento n° 1.856/2001 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 1.863/2001, do Deputado Alberto Bejani, em que pede 
sejam solicitadas ao Presidente da CEMIG informações a respeito de 
isenções de pagamento da conta de energia elétrica, com as especificações 
que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento 
na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento no 1.863/2001 na forma 
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do Substitutivo n• 1. Oficie-se. 

Requerimento n• 1.876/2001, da Comissão de Política Agropecuária, em 
que pede sejam solicitadas ao Diretor-Geral do IEF e ao Comandante da 
Polícia Militar Florestal informações sobre os critérios e procedimentos que 
determinam a aplicação de multas de natureza ambiental, além de outras que 
especifica. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na 
forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n• 1. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n• 1.884/2001, do Deputado Anderson Adauto, em que pede 
sejam solicitadas ao Governador do Estado informações sobre os imóveis 
que especifica, inclusive sobre seu valor, imóveis esses que serão dados em 
pagamento de parte da dívida contraída pelo Estado junto ao Sindicato da 
Indústria da Construção Pesada. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento com a Emenda n• 1, que apresenta. Em votação, 
o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n• 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o 
Requerimento n• 1.884/2001 com a Emenda n• 1. Oficie-se. 

Requenmento n• 1.909/2001, do Deputado Pastor George, em que pede 
sejam solicitadas ao Presidente do Conselho de Segurança Alimentar 
informações sobre propostas de viabilização de projetos para o vale do 
Jequitinhonha. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento 
na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n• 1. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n• 1.909/2001 na forma 
do Substitutivo n• 1. Oficie-se. 

Vem á Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requenmento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos 
telespectadores da 1V Assembléia, mesmo com essa ressaca produzida pela 
felicidade de ver aprovada a Proposta de Emenda á Constituição n• 39, que 
resgatou os legítimos direitos de todos aqueles que, por longo tempo, 
aguardavam, ansiosos, o restabelecimento dos seus direitos, deixo 
consignada a nossa satisfação, conforme o nosso encaminhamento por 
ocasião da sua aprovação. 

Trago nova reflexão. Há muito estamos envolvidos com a questão de todos 
os servidores que militam na área da educação, quer sejam os designados, 
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quer sejam os contratados, os serviçais. Como membro da Comissão de 
Educação, tenho vislumbrado, acima de tudo, grande preocupação do 
magistério do Estado. 

Estivemos, por reiteradas vezes, com nosso Secretário e apresentamos à 
Casa sugestão para assegurar o direito de todos os servidores da área 
educacional, levando-se em conta a publicação do edital, no próximo dia 12. 
Reafirmamos nosso compromisso com todo o professorado, que ainda não 
tem seu direito assegurado. Estamos desenvolvendo um trabalho junto à 
área da educação, a fim de que esse edital venha garantir o direito de todos 
os servidores. Esta Casa tem lutado pelo restabelecimento do direito e dos 
legítimos interesses daqueles que trabalham e lutam em prol da educação. 
Vários questionamentos estão sendo feitos quanto à extensão da Proposta 
de Emenda à Constituição n• 39. Temos, protocolado, o nosso Requerimento 
que pleiteia a garantia dos direitos daqueles que atuam na área da educação, 
evitando ferimento constitucional de seus direitos em decorréncia do edital a 
ser publicado. Acreditamos na sensibilidade do nosso Governador e do 
Secretário na busca de justiça para o setor educacionaL Há poucos dias, 
tivemos um importante encontro nesta Assembléia, quando reunimos 
aproximadamente 60 Diretores que trabalham nos CESECs de Minas Gerais, 
deles ouvindo suas angústias e preocupações na busca do restabelecimento 
de seus direitos. Estamos convictos de que todos os professores designados 
e os demais serviçais que ainda se encontram intranqüilos serão tratados 
com a mesma dignidade e determinação assumida na defesa da função 
pública. Para tanto, faz-se necessária a união desta Assembléia com o 
Governador, com o propósito de resgatar os direitos daqueles que, há anos, 
trabalham na educação. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, registro com alegria e satisfação que um 
dos primeiros projetos de nossa autoria nesta Casa foi buscar a redução de 
ICMS do setor moveleiro de Minas Gerais, de 18% para 12%. Apresentamos 
a nossa justificativa e quanto isso seria benéfico e produtivo, não somente no 
aspecto fiscal, mas particularmente no aspecto social para Minas Gerais. 

Conseguimos isso na Presidéncia do Deputado Anderson Adauto, que com 
sua colaboração e atitude na cidade de Uberaba viabilizou empreendimentos 
para a SATIPEL e todo o Estado. 

Naquela oportunidade defendíamos, como sempre o fazemos, todo o setor 
moveleiro, movido pelo sentimento do SINDMÓVEIS e particularmente da 
nossa querida Carmo do Cajuru, de que hoje tenho a honra de ser cidadão 
honorário. 

No último sábado, após insistentes apelos por parte do SINDMÓVEIS e de 
todo o setor moveleiro, conseguimos, através da presença do nosso 
Governador, Itamar Franco, e do Vice, Newton Cardoso, do nosso Secretário 
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Hargreaves, de todos os segmentos, dos Deputados Antônio Júlio, 
Marcelo Gonçalves, Marcos Lima e outros votados naquela região, dar por 
iniciado o nosso sonhado asfalto, trabalho que vem sendo feito e esperado 
por mais de 30 anos. 

Quero registar, como já fiz em plena praça pública naquela cidade, no 
sábado passado, para que fiquem nos anais desta Casa os agradecimentos 
ao nosso Governador, porque, com essa pavimentação, teremos mais 
indústrias, mais empregos. E particularmente quero prestar minha 
homenagem ao SINDMÓVEIS. Unidos com sacrifício e determinação, quase 
5 mil moveleiros e aproximadamente 215 indústrias em Carmo do Cajuru 
terão agora, com esse asfaltamento. ligando Carmo do Cajuru a São José 
dos Salgados, maiores facilidades. 

Faço esse registro com o agradecimento de todo o povo dessa cidade, 
porque temos a certeza de que o trabalho sério e determinado do Governo 
Itamar Franco caminhará para o desenvolvimento industrial e social. 

Obrigado. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 7, 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 DO EVENTO REALIZADO NA 251° REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
5/6/2001 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos trabalhos 

ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Deputado Fábio A velar- Palavras do Secretário Paulino Cícero -
Palavras do Deputado José Mílton - Palavras da Sra. Marília Bouchardet -
Entrega de placa. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência convida a 

tomar assento á mesa os Exmos. Srs. Paulino Cícero, Secretário de Estado 
do Meio Ambiente; Marília Bouchardet, Chefe de Divisão de Proteção de 
Mananciais da COPASA-MG; Paulo Maciel, Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e de Saneamento Urbano, representando o Prefeito Municipal de 
Belo Horizonte, Sr. Célio de Castro; Vereador Leonardo Matos, Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana, representando o Presidente 
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Sérgio Ferrara; Deputado 
José Milton, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 



desta Casa; e Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu 
origem a esta homenagem. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

182 

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião á comemoração do Dia 
Mundial do Meio Ambiente. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - Convidamos todos a ouvir a execução do Hino Nacional. 
- Procede-se á execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente - Historicamente, o reconhecimento da importância dos 

recursos ambientais brasileiros vem da época do descobrimento: em sua 
carta ao Rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha comenta as belezas e o 
patrimônio natural existentes neste Pais. É de lamentar, no entanto, que a 
observação de Caminha não tenha encontrado ouvidos atentos. Ao longo 
desses cinco séculos, o Brasil e os brasileiros deixaram que nosso patrimônio 
natural fosse visivelmente depredado. A mata Atlântica, por exemplo, que 
antes cobria imensas extensões do litoral e do Sudeste, está hoje reduzida a 
pouco mais de 10% da reserva original. Grande parte de nossos rios, antes 
navegáveis, está poluída, assoreada e com a vazão comprometida. A 
exploração mineral modificou o contorno das montanhas. Ultimamente, a 
Amazônia - que constitui, juntamente com o Pantanal, nossas duas maiores 
reservas ecológicas - tem sofrido acelerado desmatamento, servindo de 
pretexto para os países do hemisfério Norte insistirem na tese da 
internacionalização dessa região. 

Na questão do meio ambiente, aliás, as grandes potências seguem a 
política do "faça o que eu digo, mas não o que eu faço": o atual Governo 
americano tem dado repetidas provas de que a questão ambiental, para ele, 
é secundária. E isso, apesar de os Estados Unidos serem signatários da 
Declaração de Soberania dos Recursos Naturais, patrocinada pela ONU. 

No Brasil, embora a legislação não seja respeitada, podemos dizer que 
existe amparo legal para a questão. Na verdade, ainda na década de 70, 
criamos os primeiros órgãos governamentais, hoje capitaneados pelo 
Ministério do Meio Ambiente. A primeira lei ambiental do País data de 1981. 
Mas a le1 não impede que a devastação continue, a exemplo do que ocorre 
em todo o mundo. O homem se esquece de que não é dono do planeta e que 
a natureza reage quando agredida. É a própria sobrevivência da Terra que 
está ameaçada. Assim, a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente- que 
promovemos hoje com esta reunião, de iniciativa do companheiro Deputado 
Fábio A velar- é bem-vinda e oportuna por todos os motivos. 

A sociedade brasileira está dando expressivo exemplo de cidadania, ao 
reduzir o consumo energético. Aliás, a crise, como se sabe, deve-se a 
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alterações climáticas provocadas pelo homem. Na questão ambiental, o 
cidadão não deve tampouco esperar que o Governo cuide do assunto com 
exclusividade. Devemos pensar globalmente e agir localmente: preservando 
os recursos naturais brasileiros, garantimos a continuação da vida no globo 
terrestre. É esta a conclamação que fazemos á sociedade civil: vamos ajudar 
as autoridades a desenvolver estratégias regionais e globais para proteger o 
meio ambiente. Vamo-nos guiar pelo ditado segundo o qual "todos os 
homens têm dois inimigos: o passado e o futuro. O presente é o maior 
presente que Deus nos deu". Nesse caso, o passado foi nosso inimigo, 
quando não cuidamos devidamente dos recursos naturais. O futuro poderá 
ser igualmente inimigo, se não adotarmos ações imediatas para a 
recuperação da natureza. O presente nos oferece essa oportunidade de 
reagir em tempo, antes que o planeta se torne inabitável. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
agradecemos a todos os que nos honram com sua presença nesta reunião. 
Façamos do Dia Mundial do Meio Ambiente não apenas uma data 
comemorativa, mas a arrancada para ações efetivas e duráveis em prol da 
natureza. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Fábio A velar 
Exmos. Srs. Secretário da Assembléia Legislativa, Deputado Wanderley 

Ávila, que preside esta reunião especial, representando o Presidente da 
Casa, Deputado Antônio Júlio; Secretário do Meio Ambiente, Dr. Paulino 
Cícero; Marília Bouchardet, Chefe da Divisão de Proteção de Mananciais da 
COPASA-MG, representando a COPASA-MG, homenageada nesta 
solenidade; Paulo Maciel, Secretário de Meio Ambiente e Zoneamento 
Urbano, representando o Prefeito de Belo Horizonte, Dr. Célio de Castro; 
Vereador Leonardo Matos, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e 
Política Urbana, representando o Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, Vereador Sérgio Ferrara; Deputado José Milton, nosso colega, 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais desta Casa; 
meus caros colegas parlamentares aqui presentes, demais autoridades, 
meus senhores, minhas senhoras, imprensa presente, telespectador da TV 
Assembléia, cada vez mais presente nos lares mineiros, esta reunião 
especial em comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, realizada por 
esta Casa pelo terceiro ano consecutivo, a meu requerimento, demonstra a 
importância e a atenção toda especial que este parlamento confere á causa 
ambiental. 

As reflexões que aqui serão feitas por autoridades governamentais e 
dirigentes de empresa pública serão de grande valia para a sociedade 
mineira porque, através do diagnóstico preciso dos problemas ambientais em 
nosso Estado e das alternativas apresentadas, poderemos, por meio da 
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Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, de que tenho a honra 
de ser Vice-Presidente, ao lado do Presidente, ilustre Deputado José Milton, 
adotar todas as providências cabíveis para oferecer ao Estado e á sociedade 
leis claras e objetivas na busca do desenvolvimento sustentável, 
compatibilizando a preservação ambiental com a melhoria da qualidade de 
vida do povo mineiro. 

Assim, cada poder constituído poderá dar sua parcela de contribuição, 
dentro de sua competência e responsabilidade para com a questão ambiental 
em todo o Estado. Ao Poder Legislativo está reservada a nobre missão de 
aprovar leis claras e objetivas, capazes de espelhar a realidade do nosso 
Estado; ao Poder Executivo cabe executar as obras necessárias a 
implantação, manutenção e ampliação dos projetos ambientais; ao Poder 
Judiciário cabe a magna função de aplicar e fazer cumprir as leis aprovadas 
pelo parlamento; e, finalmente, á sociedade está reservada a mais importante 
das tarefas, qual seja a de colaborar com os três Poderes da República, 
formulando sugestões para o aprimoramento das leis, fiscalizando e 
denunciando à justiça as ações e as omissões dos agentes públicos ou 
privados na observância das leis. Assim, com essa conjugação dos esforços 
e rem o imprescindível apoio de toda a imprensa, a sociedade como um todo 
sairá vitoriosa dessa luta em prol do meio ambiente e da melhor qualidade de 
vida. 

O Brasil detém 12% de toda a água doce disponível no planeta e 53% dos 
recursos hídricos do continente sul-americano, abrigando, ainda, a maior 
bacia fluvial do mundo, a do Amazonas, além de possuir grandes reservas 
subterrâneas de âguas, sobre as quais o Estado de Minas Gerais não 
dispunha de instrumento legal que disciplinasse sua exploração e 
conservação. 

A esse propósito, informo aos meus ilustres coestaduanos que apresentei a 
esta Casa projeto de lei que dispõe sobre a administração, a proteção e a 
conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado, o qual já foi 
aprovado pelo parlamento e sancionado pelo Exmo. Sr. Governador do 
Estado, Dr. Itamar Franco, dando origem á Lei n• 13.771, de 2000. 

Estima-se que o País detém cerca de 112.000.000.000m3 de águas 
subterrâneas. Isso significa que cerca de 75% das cidades brasileiras com 
até 20 mil habitantes poderiam muito bem ser totalmente abastecidas com 
essas águas. No centro de tudo isso, encontra-se o glorioso Estado de Minas 
Gerais. Considerado a caixa de água do Brasil, desfruta de uma situação 
privilegiada, se comparado aos outros Estados da Federação, tal é a 
importância de seus rios. 

Sr. Presidente, meus senhores e minhas senhoras, a água é um produto 
estratégico e se tornará um dos bens mais disputados da Terra, ganhando 
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importância maior que o petróleo. Por isso, tem deixado de ser uma fonte 
inesgotável da natureza para tornar-se uma das maiores preocupações da 
humanidade. 

Nos últimos 20 anos, a população mundial teve um acréscimo de 1.800.000 
pessoas. O consumo de água dobrou, enquanto se registrava a diminuição 
de 113 das reservas de água doce do mundo. 

Esta reunião, comemorativa do Dia Mundial do Meio Ambiente, impõe-nos 
o dever ético de fazer aqui um alerta aos poderes constituídos e à sociedade 
como um todo sobre a grave situação em que se encontra a Nação brasileira, 
especificamente a região conhecida como a caixa de água do Brasil, pela 
sintomática estiagem por que vem passando. Nos últimos dois anos, choveu 
apenas 113 do necessário para manter os reservatórios nos níveis de 
produção. Um dos grandes exemplos é Furnas, que está com seu nível de 
espelho de água com apenas 33% do total comportado. 

Fenômenos como o "el nitio", aliados à devastação acentuada do verde, 
estão provocando mudanças no clima, e o fenômeno da seca vem descendo, 
já abrangendo o Norte e o Nordeste de Minas, os vales do Mucuri e do 
Jequitinhonha e, desde 1998, a região do Triângulo e a divisa com São 
Paulo, que apresentam um decréscimo acentuado no nível pluviométrico. 
Nos próximos dez anos, será necessária a implementação de barragens para 
a retenção de água e a retificação de cursos de água, pois muitos deles, que 
eram perenes, estão começando a ficar sazonais, como é o caso do rio 
Verde, integrante da bacia do São Francisco. Essa vai ser uma das formas 
de dizer não à desertificação. 

A possível escassez de água, liquido indispensável à vida e essencial para 
as principais atividades econômicas, pode chegar a afetar o desenvolvimento 
de países emergentes. Quanto mais contaminada e distante estiver a água, 
mais caro será trazê-la e torná-la potável. Segundo relatório da Organização 
das Nações Unidas - ONU -, o consumo de água no mundo dobra a cada 20 
anos e, grosso modo, cerca de 50% do liquido que vai para as grandes 
cidades é desperdiçado. Trata-se de um crime, se for levado em conta que 1 
bilhão de pessoas simplesmente não têm acesso à água potável. 

As águas de muitos rios estão sendo utilizadas de modo inadequado. Os 
rios têm recebido esgotos domésticos, lixos, despejos sem tratamento da 
mineração e das indústrias. Tem sido retirada a água para irrigação. Retira-
se mais água do que o rio pode fornecer e suas águas têm ficado turvas, 
poluídas e sem oxigênio, o que tem afetado a fauna e a flora. Os leitos dos 
rios ficam menos profundos e estão sendo assoreados. O quadro atual é 
preocupante, exigindo de todos nós urgentes providências para alterarmos 
esses dados e as estatísticas até então ostentados. 

Sr. Presidente, meus senhores e minhas senhoras, com o intuito de prestar 
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esta justa homenagem à COPASA nesta data especial, em que se 
comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, reverenciando o seu passado de 
glórias e o seu presente de profícuo trabalho em prol da melhoria da 
qualidade de vida dos mineiros, com ações pautadas pelas elevadas cifras de 
investimentos em saneamento básico nos últimos anos, não poderia deixar 
de requerer a esta Assembléia Legislativa, como parlamentar e funcionário 
licenciado da COPASA, que se fizesse esta reunião especial para 
homenagear essa empresa, que é orgulho dos mineiros. 

Não é de hoje que essa Companhia vem se destacando no setor do 
saneamento. No final do ano passado, a COPASA foi agraciada, em Porto 
Alegre, com o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento, uma espécie 
de oscar para o setor. A entrega dos prêmios ocorreu dentro do XXVII 
Congresso lnteramericano de Engenharia Sanitária. O prêmio visa distinguir 
as empresas que apresentam metas muito claras para melhorar a gestão do 
saneamento. E, segundo o BID e o BIRD, o Prêmio Nacional de Qualidade 
em Saneamento se tornou o mais importante prêmio setorial das Américas. 

Não poderíamos deixar de mencionar a brilhante trajetória da empresa na 
história do abastecimento de água ao Estado Gerais. Até a década de 60, o 
Estado era carente de uma política de saneamento bem estruturada. Os 
serviços, que eram precários, não conseguiam atender toda a demanda de 
uma população de quase 11 milhões de pessoas. Carregando baldes e 
bacias, donas de casa, em busca de água, formavam filas - às vezes, com 
mais de 500m de extensão - em frente a estabelecimentos comerciais que 
tinham poços artesianos. Era uma imagem comum no cenário mineiro. Nessa 
época foi criada a COMAG. Anos depois, com a junção do DEMAE, 
transformou-se na hoje pujante COPASA. 

No Brasil, cerca de 10% das pessoas que vivem nas cidades não têm 
acesso à água tratada, estando sujeitas a inúmeras doenças que matam 21 
crianças por dia. No território brasileiro, existem 100 mil cursos de água 
poluídos, e 50% das praias estão contaminadas por esgoto, vazamento de 
petróleo e lixo tóxico. Apenas 40% do esgoto é coletado e desse total menos 
de 1 O% recebe algum tipo de tratamento. 

Um dos grandes desafios que o País enfrenta neste início do terceiro 
milênio é o tratamento de esgotos. E, neste sentido, a COPASA, nos últimos 
anos, tem investido vultosas somas de recursos na construção das ETEs. A 
empresa vem se mobilizando com o objetivo de implementar um intenso 
programa de implantação de estações, cujo grande destaque é a ETE-
Arrudas. Localizada na região de Marzagânia, Município de Sabará, e orçada 
em cerca de R$80.000.000,00, quando estiver totalmente operando, tratará o 
esgoto produzido por cerca de 1.600.000 habitantes. 

O esgoto que atualmente é lançado na bacia do ribeirão Arrudas deságua 
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no rio da Velhas, que, por sua vez, deságua no rio São Francisco. A 
operação da ETE-Arrudas proporcionará, de imediato, ganho de qualidade 
das águas. 

Outro importante projeto - a licitação das obras está prevista para setembro 
-é a ETE-ribeirão do Onça, próximo ao Bairro Ribeiro de Abreu, no Município 
de Belo Horizonte. Quando concluído, terá capacidade inicial de atendimento 
a 1.000.000 de habitantes, podendo chegar á sua plena capacidade 
operacional atendendo a 1.800.000 habitantes, o que implicará em melhoria 
significativa da qualidade de vida dos habitantes de Belo Horizonte e 
Contagem. 

Além da RMBH, outras importantes unidades de tratamento de esgotos 
estão sendo implantadas, como é o caso de lpatinga, Varginha, Caxambu e 
várias outras. 

Portanto, neste dia, em que comemoramos o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, sabemos das dificuldades que o País e o Estado enfrentam, não 
poderíamos deixar de fazer uma justa homenagem àquelas empresas que, 
de uma forma ou de outra, procuram minimizar esses problemas. Sabemos 
que o tratamento do esgoto significa um grande desafio para todos nós, que 
atuamos no setor. Por isso, a atuação da COPASA merece esta homenagem 
da Assembléia, que servirá, sem sombra de dúvida, para outras cidades e 
outros Estados. 

Pelo passado glorioso e pelo presente de trabalho e grandes realizações, 
esta Assembléia Legislativa tem a honra de homenagear essa pujante 
empresa de saneamento do Estado de Minas Gerais. Parabéns e muito 
obrigado a todos. 

Palavras do Secretário Paulino Cícero 
Exmos. Deputados Wanderley Ávila, Fábio A velar e José Milton; Secretário 

Paulo Maciel; Sra. Marília Bouchardet; Vereador Leonardo Mattos; minhas 
senhoras e meus senhores; é um privilégio assomar à tribuna de uma 
Assembléia que me acostumei a freqüentar desde a adolescência política, 
em 1963, quando outros eram os ares da Casa, outra era a inspiração 
arquitetônica, outros eram os tempos. Agora, encontramos o mesmo espírito, 
voltado primacialmente para as coisas e os problemas de Minas. 

Se converso informalmente com os parlamentares antes que as reuniões 
se iniciem, sinto-me voltar aos tempos de Deputado Estadual, nos idos de 
1963, e percebo a identificação de propósitos de uma Assembléia que se 
eterniza no compromisso de bem servir ao povo de Minas Gerais. Por isso, 
venho não só relembrar esse pedaço gostoso do passado, mas, sobretudo, 
participar da celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente e da homenagem 
á Companhia de Saneamento de Minas Gerais. E com que alegria, meus 
amigos, eu o faço. 

~------------------------------------J 
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Represento o Governo de Minas Gerais, profundamente identificado 

com as preocupações ambientais. Acho que, no espírito do Governador, 
desde os tempos de Prefeito de Juiz de Fora, terá madrugado o compromisso 
de aplicar-se na solução dos problemas ambientais e de reduzir 
substancialmente os passivos que infernizam nossa vida e nossa natureza. 
Creio que posso dar o testemunho de quanto S. Exa. o Governador do 
Estado está empenhado em correr contra o tempo, de modo a ganhar 
resultados que possam escarificar esse vultoso passivo ambiental do Estado 
de Minas Gerais. 

Acho que não preciso repetir para os eminentes membros deste ilustre 
Plenário nem para os componentes da Mesa que Minas pagou um preço 
diferenciado em relação a outras unidades da Federação brasileira. Tivemos 
um processo civilizatório e de colonização que, embora tenha se iniciado 200 
anos depois do Rio de Janeiro, São Paulo e dos focos litorâneos onde se 
plantou a bandeira lusitana, tivemos aqui uma civilização que nasceu para a 
mineração. Sabidamente essa foi uma atividade que comprometeu 
visceralmente a estabilidade dos nossos morros, a pureza de nossos 
córregos, a limpidez de nossas montanhas e a inteireza de nossas matas. 

Dizia e lembrava, quando fiz a abertura da Semana do Meio Ambiente, no 
Shopping Jardim, que estava lendo, há poucos dias, "O Diário de Langsdorff', 
e me impressionou como ele, médico alemão que representava o império da 
Rússia no Rio de Janeiro, havia se fixado no vasto volume de degradação 
ambiental de nossa Capital da época, Ouro Preto. Dizia ele que as entranhas 
das montanhas de Ouro Preto, assim como as encostas de Diamantina, 
assim como todos os córregos, arroios e ribeirões, estavam revolvidos em 
grupiaras, porque ali havia passado o braço de nossos escravos, á procura 
do metal amarelo ou dos brilhantes que fizeram as glórias das jóias 
européias. 

Depois que terminou essa fase, iniciou-se a da implantação da indústria 
metalúrgica, com os fornos catalães, os esboços de alto-forno, a metalurgia 
mais complexa, com fundições, tudo isso movimentado a carvão vegetal, 
fazendo com que a cobertura das matas e a cobertura vegetal fossem 
sumariamente desaparecendo de nosso mapa. Sabemos quanto isso trouxe 
de comprometimento para o meio ambiente e para o parque de riquezas 
hídricas. 

Lembrava ao preclaro Deputado José Milton que, numa área arborizada, de 
uma chuva que cai, em média, 66% dela percola e faz a recarga dos 
aqüiferos, ao passo que uma área não coberta tem, apenas, 6% da água 
retida, e os 94% vão para os talvegues dos rios e para os corpos d'água, 
provocando enchentes, devastação, lamúrias e lágrimas. 

Lembrava, também, ao nosso prezado Deputado Sebastião Navarro Vieira 
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que, quando se cuidou de discutir a questão da transposição das águas 
do São Francisco, disse a ele e a uma comissão informal desta Casa que o 
crescimento da demanda de água para o abastecimento humano, para a 
dessedentação animal tende a crescer de forma exponencial no Pais. 

Lembrava a ele que havia visto estatística relativa à cooperativa 
agropecuária da cidade de Araxá, composta de 486 proprietários rurais 
dedicados à produção de leite numa ala de grande tradição das indústrias de 
laticínios e de doces cristalizados. Desses proprietários rurais, somente 10% 
tinham, em seus currais, água corrente para o asseio da atividade. 

À medida que crescerem o bem-estar, o nível de renda e a percepção das 
coisas pela população, crescerá, de forma vertical, a demanda de água por 
habitante. Deputado Fábio Avelar, mais uma vez, V. Exa. está agindo com 
absoluto acerto, porque nos dá oportunidade de refletir sobre o problema -
mundial, brasileiro e estadual - das águas. Depois de amanhã, estaremos em 
Pirapora, terra do eminente Presidente Wanderley Ávila. Haverá 
manifestação liderada pelo Presidente da Associação Comercial, o 
barranqueiro Artur Lopes, com o fim de reunir autoridades dos Estados 
franciscanos e promover um ato em favor do reconhecimento do rio São 
Francisco como patrimônio cultural e paisagístico da humanidade. 

Às vezes, eu me preocupo se vamos reconhecer o São Francisco como 
patrimônio paisagístico e natural da humanidade. Tenho medo de que 
amanhã alguém pense em reconhecer o Amazonas como patrimônio da 
humanidade. Certamente, não se reconheceria tais rios, apenas, para 
homenagear a sua beleza cênica e o seu maravilhoso pôr -do-sol. 
Certamente, seria por interesse tanto nas riquezas quanto nos minerais que 
jazem naquela porção setentrional do território brasileiro. 

Estaremos em Pirapora, para a celebração desse ato. Lá, como aqui, 
iremos dizer que o Governo de Minas está profundamente empenhado em 
cumprir a sua parte não só para testemunhar à história a sua preocupação 
com a qualidade das águas e do meio ambiente, como também para reduzir 
substancialmente o passivo ambiental que herdamos. 

O Deputado Fábio A velar falou na ETE do Arrudas. Convoco os eminentes 
amigos a refletir um pouco. Belo Horizonte vai completar 104 anos, foi 
inaugurada em 12/12/1897. Desde essa época, Belo Horizonte e as cidades 
do seu entorno estão jogando, impiedosamente, no Arrudas e, por meio dele, 
na sub-bacia do rio das Velhas e na bacia do São Francisco, que vai para a 
bacia Atlãntica, todos os resíduos sanitários. 

Com isso, estamos reduzindo substancialmente a qualidade de oxigênio 
dissolvido nas águas. Estamos contribuindo poderosamente para reduzir a 
vida nesses corpos de água. Estamos contribuindo para que o nível de 
volume das águas vá num descendo absolutamente refreável, que começa a 
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preocupar a humanidade. Essa iniciativa da ETE do Arrudas e de outras 
27 que a COPASA esta construindo é muito importante. Ha, ainda, outros 
órgãos do Governo envolvidos nesse trabalho. Por exemplo, a COMIG, 
realizando, na cidade de Araxa, uma estação de tratamento de esgoto; a 
PETROBRÁS, que vai iniciar, da represa de Varzea das Flores, o completo 
tratamento de esgoto sanitario da cidade de lbirité. Parece que a sociedade, 
finalmente, acordou para essa realidade. 

É muito importante celebrar o fato, porque estamos contribuindo para 
socializar a informação e divulgar fatos que devem estar no inconsciente 
coletivo, na consciência de cada um. Precisamos dar nossa contribuição a 
um processo que não pode ser apenas do Governo, porque ha de ser 
necessariamente de toda a sociedade e, de modo especial, de seus agentes 
responsaveis. 

Quero, por meio da Dra. Marília Bouchardet, cumprimentar a COPASA por 
esta homenagem que recebe. Desejo que leve ao Presidente Marcelo 
Siqueira os respeitos e a estima da Secretaria e de todo o sistema estadual 
de meio ambiente. 

Estamos fazendo a nossa parte. Por meio de nosso Instituto de Gestão das 
Águas, estamos empenhados em ampliar a oferta de serviços modernos e 
confiáveis de saneamento. Temos concorrências abertas e contratos sendo 
assinados. Em julho, estaremos com novas concorrências na região de 
Diamantina e em mais 11 cidades do mais pobre dos vales de Minas, o vale 
do Jequitinhonha. 

Mais ainda. Estamos, agora, aguardando que o Presidente da República, 
ás 15h30min, em Brasília, declare formalmente aquilo que é a postura oficial 
do Governo de Minas: não ha falar em transposição do rio São Francisco 
sem se cuidar, concomitantemente, de sua revitalização. Nessa cerimônia, 
presumo que o Presidente assinara atos transferindo recursos da 
transposição para a area da revitalização da bacia hidrografica do São 
Francisco. Nós, que temos 1.270km dos 2. 700km que fazem essa bacia, 
certamente, teremos uma parte proporcional desses recursos que nos 
permitirão levar aos municípios do São Francisco o benefício da agua e do 
tratamento de esgoto, a volta dos peixes, a recomposição dos maciços 
florestais que foram dizimados na cabeceira dos rios dessa bacia, o que 
permitira fazer a recomposição do rio São Francisco. Digo sempre que isso é 
a verdadeira preocupação do Governo, hoje, porque - repito - não ha que se 
falar em transposição sem se cuidar primeiramente da revitalização do rio. 

Quero, mais uma vez, levar a todos a saudação do Governo de Minas 
Gerais. A Assembléia de Minas esta de parabéns por essa iniciativa. Espero 
que todos vocês se transformem num agente dessa boa nova, ajudando a 
levar para a sociedade as informações sobre o nosso compromisso de 
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melhorar as qualidades do meio ambiente. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado José Milton 
Exmo. Sr. 2°-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, Deputado Wanderley Ávila, Presidente desta reunião, representando 
o nosso Presidente, Antônio Júlio; Exmo. Secretário de Meio Ambiente, Sr. 
Paulino Cícero; lima. Sra. Marília Bouchardet, Chefe de Divisão de Proteção 
e Mananciais da COPASA, representando o Presidente da empresa, Marcelo 
Siqueira; Exmo. Secretário Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 
Urbano, Sr. Paulo Maciel, representando o Prefeito de Belo Horizonte, Célio 
de Castro; Sr. Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana; 
Vereador Leonardo Matos, representando o Presidente da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte, Vereador Sérgio Ferrara; Exmo. Sr. Deputado Fábio 
Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta reunião; Deputada 
Maria José Haueisen, membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente; Sr. 
Secretário Adjunto do Meio Ambiente, Dr. Celso Castilho; Srs. Deputados, 
demais autoridades, senhoras e senhores, imprensa, queremos ressaltar a 
importância desta reunião. 

Parabenizo o Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais, por sua brilhante iniciativa. O Deputado 
Fábio Avelar vem prestando um grande serviço á Comissão, com sua rica 
experiência e competência de homem dedicado ao saneamento básico no 
Estado e de pessoa que conhece, de perto, a realidade do meio ambiente e 
dos recursos naturais. Assim, ele vem possibilitando uma experiência 
enriquecedora a seus colegas da Comissão, a qual vem desenvolvendo um 
trabalho á altura do que espera o povo de Minas Gerais na questão do meio 
ambiente. 

Deputado Fábio Avelar, sentimo-nos honrados em tê-lo como Vice-
Presidente de nossa Comissão e como companheiro de trabalho nas 
questões do meio ambiente. 

Ao comemorarmos o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais desta Casa Legislativa vem reafirmar o seu 
papel. unindo sua voz á de todos aqueles que lutam por uma melhor 
qualidade de vida e por um meio ambiente saudável. Assim como esses 
incansáveis defensores do meio ambientes, postulamos que o 
desenvolvimento econômico e social, imprescindível para a atual e as futuras 
gerações, seja, de fato, um alvo a perseguir, sem que se deixe de acatar os 
postulados básicos da sustentabilidade dos recursos naturais. 

Chama-nos a atenção, já há bastante tempo, a necessidade de termos a 
água como uma de nossas preocupações básicas e objetivo de nossas ações 
na defesa do meio ambiente, reconhecendo nesse recurso essencial á vida o 
eixo em torno do qual giram as demais questões ambientais. E essa está 
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sendo uma preocupação constante da Comissão de Meio Ambiente, no 
atual período de sua atuação, haja vista nosso engajamento desde a primeira 
hora no movimento Minas em Defesa das Águas, que foi deflagrado pela 
Mesa da Assembléia e já conta com iniciativas relevantes no cumprimento de 
seus objetivos. 

É para nós, portanto, significativa a homenagem que hoje se faz á 
COPASA, empresa que tantos serviços importantes vem prestando á 
população mineira e que tem na água o principal insumo para a prestação de 
serviços em todo o Estado de Minas Gerais. 

A empresa que ora homenageamos tem um papel de grande importância 
no momento presente, em que a água se torna um recurso estratégico e 
escasso, principalmente quando se observam os atributos de qualidade, 
biológica e físico-química, e de quantidade. Hoje, mais do que nunca, a 
sociedade está sedenta do tratamento e da distribuição da água, luta pelo 
saneamento básico e defende a recuperação ambiental dos cursos d'água. 

A diretoria dessa empresa está de parabéns. Sabemos que a sua 
preocupação para com os recursos hídricos tende a posicioná-la como uma 
parceira na busca da recuperação ambiental da nossa malha hídrica. A 
Comissão de Meio Ambiente póde testemunhar pessoalmente, como bem 
disse o Deputado Fábio A velar, a eficiéncia e o alto grau de profissionalismo 
que a caracterizam, ao fazer uma visita á Estação de Tratamentos de 
Esgotos - ETE -do Arrudas, com a qual se planeja atender a uma população 
de 1.600.000 pessoas. Com capacidade para remover 90% das cargas de 
sólidos e orgânica dos esgotos, a Estação promoverá uma melhoria 
considerável na qualidade das águas do rio das Velhas, do qual o Arrudas é 
um dos afluentes, o que se refletirá, também, em toda a bacia hidrográfica, 
melhor dizendo, em seu grande beneficiario: o rio São Francisco. 

Sabemos que o projeto ambiental da COPASA para as sub-bacias 
hidrográficas metropolitanas demandará a construção da segunda ETE na 
bacia do ribeirão do Onça, que esperamos ver funcionando muito em breve, 
beneficiando os Municípios de Belo Horizonte e Contagem. Mas queremos 
ressaltar que essas ETEs a que nos referimos não são as únicas com cuja 
implantação a COPASA está comprometida. A atual administração dessa 
empresa mineira tem mostrado um esforço especial em construir outras 
unidades de tratamento no interior do Estado, o que, sem dúvida, 
representará uma enorme contribuição para a melhoria da qualidade dos 
mananciais mineiros. 

Posso testemunhar a construção das estações de tratamento de esgoto em 
nossa cidade, Conselheiro Lafaiete, e em Ouro Branco, a partir de um grande 
investimento da COPASA, as quais trarão um enorme retorno ambiental e 
social a esses municípios. 
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São iniciativas como essas que trazem a todos nós a esperança de que 

um dia possamos ver as águas de nossos rios revigoradas, servindo aos 
seus múltiplos usos, mas, acima de tudo, dando sinais de que estão vivas, 
com a presença e a abundãncia de peixes de espécies variadas. Somente 
assim poderão espelhar os sentimentos de uma sociedade que soube 
enfrentar os seus desafios mais prementes e rever, a tempo, sua postura 
diante do bem ambiental mais precioso de que dispõe: a água. 

Reafirmamos, pois, o nosso apoio a esta iniciativa da Assembléia, por meio 
do Deputado Fábio A velar, e, mais uma vez, externamos nossos parabéns á 
diretoria e a todo o corpo de funcionários da COPASA. 

Sr. Presidente, temos participado de várias solenidades nas diversas 
regiões do Estado em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, que é a razão 
desta reunião especial. Cabe-me ressaltar o trabalho do Secretário Paulino 
Cícero, de toda a Secretaria do Meio Ambiente e dos órgãos que a 
compõem, assim como do nosso Secretário Adjunto aqui presente. Essa 
Secretaria vem-se empenhando em todas a regiões do Estado, participando 
de encontros e de audiências públicas, sendo uma parceira permanente da 
Comissão do Meio Ambiente da Assembléia Legislativa. Na última sexta-
feira, em Conselheiro Lafayete, estivemos juntos na primeira audiência 
pública ali realizada para debater as questões do meio ambiente do alto 
Paraopeba e do vale do Piranga. Nesse debate, uma pergunta foi dirigida a 
todos os participantes: "Temos algo a comemorar no Dia do Meio 
Ambiente?". Acredito que sim, mas não podemos voltar as costas para a 
realidade ambiental do Estado no que diz respeito ao impacto ambiental 
causado pela mão do homem, por exemplo, nos rios, por meio do 
desmatamento e das atividades predatórias. Não podemos também deixar de 
reconhecer que a humanidade, especialmente o povo de Minas Gerais, se 
vem mobilizando em um verdadeiro processo de conscientização e de 
educação, preocupando-se em encontrar, por meio de debates, os caminhos 
alternativos para solucionar os problemas relacionados com o meio ambiente. 
Isso já é um grande ganho. Antigamente, a sociedade mobilizava-se e 
discutia os graves problemas da área da educação, da saúde, do transporte e 
de outros. Atualmente, temos a consciência de que as questões relativas ao 
meio ambiente também são graves e com elas temos de nos preocupar 
diariamente. Temos trazido a esta Casa, por meio da nossa Comissão, 
grandes, produtivos e ricos debates. Estão aqui presentes os seus membros, 
a Deputada Maria José Haueisen, o Deputado Fábio Avelar, o Deputado 
Miguel Martini e o Deputado Antônio Andrade, que vêm dando a sua 
contribuição neste debate que envolve toda a sociedade mineira, 
principalmente a nós que temos o meio ambiente como modelo em todo o 
Pais. Minas Gerais tem sido a vitrine dos debates e possui a melhor 
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legislação ambiental e os melhores técnicos, que, com seus profundos 
conhecimentos, estão em busca de soluç6es para as quest6es do meio 
ambiente. Portanto, temos o que comemorar. 

Espero que, por meio desses debates e desses encontros, encontremos as 
soluç6es para que, neste terceiro milênio, possamos viver em harmonia e 
como parte integrante do meio ambiente, e não como um agente destruidor 
da natureza. 

Ouvi, há pouco, a pergunta: "As leis garantem a sobrevivência, a 
sustentabilidade e a qualidade do meio ambiente?". Infelizmente, sabemos 
que não. Não adianta termos as leis e não serem elas cumpridas. A 
legislação é importante, mas sabemos que, ás vezes, o homem não a 
cumpre, em defesa dos seus interesses, na ação predatória em busca do 
lucro a qualquer preço e, ás vezes, pela sua própria ignorância. Vale a pena 
cumprir a lei do bom-senso, da consciência e da responsabilidade nas 
quest6es do meio ambiente. Parabéns Secretário Paulino Cícero, parabéns a 
todos vocês que participam desse grande trabalho buscando a melhoria da 
qualidade do meio ambiente e da vida em nosso planeta! Fiquem com Deus. 

Palavras da Sra. Marília Bouchardet 
Sr. Deputado Wanderley Ávila; Sr. Secretário Paulino Cícero, colega 

Secretário Paulo Maciel, Vereador Leonardo Matos, Deputado José Milton, 
Deputado Fábio Avelar, em nome da COPASA, agradeço sensibilizada esta 
homenagem, esperando que, nas próximas décadas, a COPASA realize seu 
trabalho com maiores e melhores investimentos, atendendo a toda a 
população do Estado. Entendemos que a melhoria da qualidade de vida de 
toda a população é fundamental no trabalho de meio ambiente. Hoje, data em 
que comemoramos o Dia do Meio Ambiente, afinmamos que dele depende a 
qualidade de vida da humanidade. É importante estarmos alerta para o 
recurso natural água, sabendo que é considerado, pelos técnicos, um recurso 
natural não renovável, finito e estratégico para os povos emergentes. A 
preservação da água é importantíssima para a melhoria da qualidade de vida 
das populaç6es. Diante disso, a COPASA agradece a homenagem, 
esperando contar com todo o apoio do Legislativo e dos demais Poderes, a 
fim de contmuar a desenvolver seu trabalho da forma feita nas três últimas 
décadas, continuando com seu corpo técnico e encarando como social o 
trabalho de saneamento, que deverá sempre ser realizado pelo Governo do 
Estado. Obrigada. 

Entrega de Placa 
o Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar á Sra. Marília 

Bouchardet uma placa com os seguintes dizeres: "Neste pequenino átomo 
perdido em meio à grandiosidade do universo, seria inimaginável a presença 
humana em um ambiente hostil. Devemos, pois, conscientizarmo-nos de que, 
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respeitar o meio ambiente.". 

- Procede-se à entrega de placa. 
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O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das 
autoridades e dos demais convidados. 

ATA DA 33• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Elbe Brandão e Durval Ângelo, 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 Durval 
Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada. O Presidente informa que a reunião se destina a discutir, a pedido 
do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei n• 979/2000, de autoria do 
Governador do Estado, que altera a legislação sobre transporte de preso. A 
seguir, registra a presença do Sr. Roberto Gonçalves Pereira, Diretor da 
Superintendência de Organização Judiciária, representante da Secretária de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos; do Major Jader Mendes Lorenço, 
representante do Comandante-Geral da PMMG; do Sr. Fábio Alves dos 
Santos, Coordenador do Serviço de Assistência Judiciária da PUC, e do 
Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da ASPRA. Ato continuo, o 
Deputado Edson Rezende passa a palavra ao Deputado Durval Ângelo, autor 
do requerimento que pediu a audiência. Logo em seguida, o Presidente 
passa a palavra aos convidados, que fazem suas exposições, 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, 6 de junho de 2001. 
Edson Rezende, Presidente. 
ATA DA so• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

· FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas e trinta minutos do dia trinta de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Anderson 
Adauto, Dilzon Melo, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Ambrósio Pinto. 
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 da Comissão presentes. O 

~--------------------~--------_J 



196 
Presidente, informa que a reumao se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a ouvir os convidados para obter esclarecimentos sobre 
o processo de licitação do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. Ato 
continuo, informa o recebimento de correspondências dos Srs. José Augusto 
Trópia Reis, Secretário da Fazenda; Félix de Sousa Araújo Sobrinho, 
Secretário Legislativo da Assembléia da Paraíba; José Menezes Neto, Diretor 
do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social; e Eloy 
Alves Filho, Superintendente Regional do INCRA-MG. O Presidente infonma 
ainda do recebimento das seguintes proposições, bem como, dos relatores a 
que foram distribuídas: Projetos de Lei n°s 1.370/2001 (Deputado Dilzon 
Melo), 1.393/2001 (Deputado Rêmolo Aloise) e 1.510/2001 (Deputado lvair 
Nogueira). Passa-se a 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
de Plenário. O Deputado Rêmolo Aloise apresenta requerimento solicitando o 
adiamento da discussão do parecer pela rejeição do Projeto de Lei n° 
1.364/2001. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A seguir, são 
aprovados, em 1° turno, após discussão e votação, os pareceres sobre o 
Projeto de Lei Complementar n° 33/2000 (relator: Deputado Dilzon Melo), o 
qual concluí pela aprovação da matéria na forma proposta; e os Projetos de 
Lei n°s 489/99 (relator: Deputado Dilzon Melo), o qual conclui pela rejeição da 
matéria; 601/99 (relator: Deputado Rogério Correia), o qual conclui pela 
aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. Foram convertidos em diligência, por determinação do Presidente da 
Comissão, os Projetos de Lei n°s 462/99, (relator: Deputado lvair Nogueira) 
ao autor da proposição e à Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração e 1.487/2001 (relator: Deputado Rêmolo Aloise) à Secretaria 
de Recursos Humanos e Administração. Passa-se, então, à 2" Fase de 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. São aprovados em turno único, cada 
um por sua vez, após votação, os Requerimentos n°s 2.258/2001, do 
Deputado Pinduca Ferreira, e 2.277/2001, do Deputado Bené Guedes. 
Passa-se a 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. São apresentados requerimento do 
Deputado Rogério Correia em que solicita sejam convidadas diversas 
autoridades para participar de reunião da Comissão com vistas a debater o 
Fundo PASEP-MG; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão 
solicitando a realização de audiência pública da Comissão para debater com 
a ADEMG os gastos com a administração superior, conforme a execução 
orçamentária do ano de 2000; requerimento do Deputado Miguel Martini 
solicitando a realização de audiência pública da Comissão para discutir a 
repercussão do Projeto de Lei n° 1.449/2001, que dispõe sobre a qualificação 
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de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -, instrtui e 
disciplina o termo de parceria e dá outras providências; do Deputado Márcio 
Cunha solicitando que se convidem as autoridades que menciona para 
participarem da reunião sobre a CEMIG e as conseqüências do plano de 
redução de energia elétrica instituído pelo Governo Federal; e do Deputado 
Anderson Adauto solicitando seja convocado o Presidente do Tribunal de 
Contas ou o Conselheiro Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, relator do 
processo de licitação do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, para 
participarem de reunião da Comissão. Logo a seguir, a Presidência registra a 
presença dos convidados; Srs. Maurício Guedes de Mello, Diretor-Geral do 
DER-MG; Fabrício Torres Sampaio, Vice-Diretor-Geral do DER-MG; Arolde 
Carlos Costa, Diretor de Operação de Via do DER-MG; José Brígida Pereira 
Júnior, Procurador Jurídico do DER-MG; Antônio Sérgio Tonel, Chefe de 
Gabinete da Procuradoria de Justiça, representando o Sr. Nedens Ulisses 
Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça, e Dêlio Malheiros, representante 
do PROCON-Assemblêia. Ato contínuo, os convidados discorrem sobre o 
tema objeto da reunião. Passa-se a fase de debates entre os convidados e os 
Deputados presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo - lvair Nogueira - Doutor Viana -

Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 728 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Bilac 
Pinto e Ermano Batista, membros da supracitada comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, 
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 a apreciar a matéria 
constante na pauta e dá ciência aos membros da Comissão do recebimento 
de ofícios dos Srs. Leonardo Monteiro, da Cãmara Municipal de Governador 
Valadares; Vilson Soares da Silva, da COOPMINAS; Wagner Nunes Martins, 
Vereador á Cãmara Municipal de Alfenas; Maurício Guedes, Diretor-Geral do 
DER-MG. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão 
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e votação, é aprovado parecer mediante o qual o relator, Deputado 
Ermano Batista, conclui pela rejeição do Projeto de Lei n• 1464/2001, do 
Deputado Dinis Pinheiro. Passa-se á 2• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Colocados em votação, são aprovados, em turno 
único, cada um por sua vez, os requerimentos n•s 2.255/2001 e 2256/2001, 
do Deputado Djalma Dinis. Passa-se á 33 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: dois requerimentos do Deputado Bilac Pinto; no primeiro 
solicitando seja convidado o Sr. Mauricio Guedes de Melo, Diretor-Geral do 
DER-MG, para comparecer a esta Comissão, a fim de prestar os 
esclarecimentos que menciona; no segundo, solicitando seja convidado o Sr. 
Aloísio Vasconcellos, Diretor de Distribuição da CEMIG, para prestar os 
esclarecimentos que menciona; do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja 
realizada audiência pública na cidade de Porteirinha, com os convidados que 
menciona para se obterem informações sobre os assuntos que especifica; do 
Deputado Durval Ângelo, em que solictta sejam convocados o Diretor-Geral 
do DER-MG e os representantes das empresas São Geraldo e SARITUR, 
para que prestem esclarecimentos acerca das questões que menciona. Na 
fase de votação, é aprovada emenda do Deputado Ermano Batista ao 
requerimento do Deputado Durval Ângelo, por meio da qual fica excluido da 
convocação o representante da empresa SARITUR. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente- Bilac Pinto - Doutor Viana. 

ATA DA 633 REUNIÃO ORDINÂRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de maio de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, João 
Batista de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael, Paulo Piau, 
Bené Guedes, Carlos Pimenta, Kemil Kumaira e Sávio Souza Cruz, membros 
da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, Agostinho Patrús, Ailton Vilela, Alberto Pinto Coelho, 
Ambrósio Pinto, Anderson Adauto, Antônio Júlio, Bilac Pinto, Dalmo Ribeiro 
Silva, Dilzon Melo, Doutor Viana, Ermano Batista, Fábio Avelar, Geraldo 
Rezende, Ivo José, João Paulo, Luiz Menezes, Márcio Kangussu, Marco 
Régis, Mauro Lobo, Paulo Pettersen, Rêmolo Aloise, Rogério Correia e 
Sebastião Costa, de Prefeitos e Vereadores, de cafeicultores da região sul-
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mineira e de representantes de entidades, associações e sindicatos 
rurais. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de 
Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Chico Rafael, 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 à realização de audiência 
pública para discutir as conseqüências da crise cafeeira para o Estado e as 
alternativas para a recuperação do consumo do produto no mercado interno. 
A seguir, explanam sobre a matéria os seguintes convidados: Srs. Antônio 
Lima Bandeira, Presidente da EMATER-MG e representante do Governador 
Itamar Franco; Gerson Cordeiro de Oliveira, Prefeito de Capelinha; Célio 
Gomes Floriani, Diretor-Geral do IMA; Mauro Tadeu Teixeira, Prefeito de 
Varginha; Tarcisio Maria de Lacerda, Prefeito de Espera Feliz; João Roberto 
Pulitti, Diretor da FAEMG; Oswaldo Henrique Paiva Ribeiro, Presidente da 
Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha Ltda. e do Conselho 
Nacional do Café; lsaac Ribeiro Ferreira Leite, Presidente da Cooperativa dos 
Cafeicultores de Guaxupé Ltda. - COOXUPÉ -; José Rogério Lara, Prefeito 
de Guaxupé; Dulce Goniboji, Prefeita de Boa Esperança; Srs. Paulo Roberto 
Belato, Prefeito de Elói Mendes; João Nelson Gonçalves Rios, Secretário 
Executivo Certicafé, do IMA; Joadylson Barra Ferreira, Secretário da 
Agricultura de Varginha; Ricardo de Souza Sette, da UFLA; Osmano Silva, 
Secretário da Agricultura de Capelinha; Argileu Martins da Silva, Diretor 
Técnico da EMATER-MG; Mauro Roberto Martins, Prefeito de Nova 
Resende; José Carlos de Carvalho Montams, de São Sebastião do Paraíso; 
Antônio Wander Garcia, de Varginha; José Márcio Ferreira, Prefeito de 
Conceição do Rio Verde; Dickson Melo, Vice-Prefeito de Boa Esperança e 
Presidente da Cooperativa de Cafeicultores de Boa Esperança, e Ruy Gripp, 
Presidente da Associação de Agrônomos de Manhumirim. Abertos os 
debates, fazem uso da palavra os Deputados presentes e diversos 
convidados, seguindo-se amplo debate, 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, 6 de junhode 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Jorge Eduardo de 

Oliveira - Chico Rafael- Kemil Kumaira. 
ATA DA 31" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Ás quinze horas do dia trinta e um de maio de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Hely Tarqüínio, 
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Cristiano Canêdo e Sargento Rodrigues, 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 Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual ê dada por aprovada e ê subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Esta reunião tem por finalidade apreciar, no 1 o turno, o 
parecer sobre as Emendas n°s 26, 27 e 28, apresentadas em Plenário ao 
Projeto de Lei Complementar n° 28/2000, de autoria do Procurador-Geral da 
Justiça, que attera dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 12/9/94, e dá 
outras providências. A Presidência informa aos membros da Comissão que 
as Emendas n°s. 27 e 28, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 
28/2000, foram retiradas de tramitação por solicitação, em Plenário, de seus 
respectivos autores. Passa-se á 1• Fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e a votação de parecer sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário. O 
Presidente esclarece que avocou a si a relataria do parecer sobre a Emenda 
n° 26 ao Projeto de Lei Complementar n° 28/2000 e, na oportunidade, emite 
seu parecer, que conclui pela aprovação da proposição na forma do 
Substitutivo n° 2, que contêm a Emenda n° 26. Posto em discussão e 
votação, ê o parecer aprovado. Passa-se á 3• Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado Eduardo 
Brandão passa a Presidência ao Deputado Hely Tarqüinio e apresenta 
requerimento em que solicita a realização de audiência pública da Comissão 
como representantes da COHAB-MG, com a finalidade de se debater a 
situação dos mutuários dessa Companhia após o advento da Lei Federal n° 
10.150. Posto em votação, ê 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, 6 de junho de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüinio - Sebastião Navarro Vieira -

Cabo Morais - Cristiano Canêdo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 192/2001 
Comissão de Comissão Especial - Conselho Estadual de Educação 

Relatório 
Por meio da Mensagem n°192/1, publicada em 26/4/01 no "Diário do 

Legislativo", o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos 
termos do art.62, XXIII,"b", da Constituição do Estado, a indicação do nome 
da Sra. Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira para integrar, como 
Conselheira, o Conselho Estadual de Educação. 
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matéria, nos termos do §1" do art.146 do Regimento Interno. 
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A indicada apresentou "curriculum vitae" pelo qual se comprova tratar-se de 
pessoa que vem exercendo diferentes funções na área da educação, no 
Estado, demonstrando capacidade para desempenhar com eficiência as 
elevadas atividades atribuídas aos membros do Conselho Estadual de 
Educação. 

Ouvida em argüição pública por esta Comissão, a educadora revelou amplo 
conhecimento do setor, respondendo com segurança, clareza e objetividade 
as questões que lhe foram formuladas, o que nos leva a considerar o acerto 
da indicação de seu nome para integrar aquele colegiado. 

Conclusão 
À vista do exposto, opinamos favoravelmente pela indicação de Maria 

Aparecida Carvalhais de Oliveira para integrar como Conselheira o Conselho 
Estadual de Educação. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Mauro 

Lobo. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 805/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe dispõe 
sobre a política estadual de incentivo à criação e implantação de consórcios 
intermunicipais para a prestação de serviços públicos de interesse comum e 
dá outras providências. 

Publicado em 28/2/2000, o projeto foi examinado preliminarmente pela 
Comissão de Constituição e Justiça e dela recebeu parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta Comissão para 
análise dos aspectos relativos a seu mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei que se apresenta tem por objetivo instituir no Estado uma 

política de incentivo à implantação de consórcios intermunicipais para a 
prestação de serviços públicos de interesse comum nas funções, áreas e 
setores que especifica. A política proposta dar-se-á por meio de cooperação 
técnica e de orientação, por parte do Estado, aos municípios interessados na 
organização e implantação de consórcio intermunicipal. 

O consórcio intermunicipal é espécie do gênero consórcio administrativo, 
definido por Hely Lopes Meirelles como "acordos firmados entre entidades 
estatais, autárquicas, fundacionais ou paraestatais, sempre da mesma 
espécie, para a realização de objetivos de interesse comum dos participes"'. 
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O consórcio, que tem a prev1sao de sua instituição no art. 241 da 
Constituição Federal e no art. 181, inciso 11, da Constituição Estadual, se 
distingue do convênio porque só pode ser celebrado entre pessoas jurídicas 
da mesma espécie, enquanto o convênio pode ser firmado entre entidades de 
espécies diferentes. Ainda de acordo com o ilustre jurista, apontada a 
distinção, "todos os princípios e preceitos regedores dos convênios são 
aplicáveis aos nossos consórcios administrativos"2 

Sendo assim, dois pontos devem ser, necessariamente, destacados. Em 
primeiro lugar, é importante ressaltar que a necessidade de autorização 
legislativa para a celebração de consórcio pelo município teve a sua eficácia 
suspensa pela liminar deferida pelo STF na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n• 770. Analogicamente decidiu o Tribunal ao declarar a 
inconstitucionalidade do art. 62, inciso XXV, do mesmo texto const~ucional, 
que dispunha sobre a necessidade de autorização ou ratificação do 
Legislativo Estadual para convênios firmados pelo Governo do Estado. Outro 
ponto a ser abordado é a natureza jurídica dos consórcios. Ensina o Prof. 
Hely Lopes Meirelles que "como não são pessoas jurídicas, não têm 
capacidade para exercer direitos e assumir obrigações em nome próprio, pelo 
que é de toda conveniência a organização de uma entidade civil ou 
comercial, paralela, que administre seus interesses e realize os seus 
objetivos"3

. Não nos parece que, a partir da orientação mencionada, possa o 
Poder Executivo ou mesmo o legislador pretender personalizar o consórcio 
ao atribuir ao instituto personalidade jurídica de direito civil. Esse é o 
entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Vejamos: 

"É legal a formação de consórcio administrativo municipal, sem 
personalidade jurídica, para realização de empreendimento comum entre os 
mumc1p1os partícipes, mediante acordo administrativo firmado pelos 
representantes legais de cada município consorciado. Porém, a instituição de 
entidade intermunicipal, com personalidade jurídica própria, por ato de 
vontade convergente de municípios, entidade essa que se situaria de forma 
intermediária á autonomia dos próprios municípios, só se legitimaria por força 
de norma constitucional federal, que não existe" (Tribunal de Contas. 
Consulta n• 214.633-9/95, Notas Taquigráficas. Relator: Fued Dib. Belo 
Horizonte, 1996.). 

Na mesma linha opinou o Conselheiro Simão Pedro Toledo, relator da 
Consulta n• 611.397-10/99: 

"Nesse sentido, na sua forma genuína, o consórcio administrativo não tem 
personalidade jurídica, possibilitando, como tal, o associativismo sem a 
descaracterização da pessoa jurídica consorciada, respeitando cada 
Município participante em face do acordo consorciai, com todos os reflexos 
contábeis, financeiros, orçamentários e patrimonial necessários e exigidos 
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pelos controles interno e externo ( ... ). ( ... ) a fonte e a gestão de recursos, 
a movimentação de material e de pessoal, bem como o controle do 
patrimônio, ficarão sob a responsabilidade dos consorciados, que caso não 
optem por uma administração conjunta, poderão eleger um município líder 
para cuidar dessas acôes essenciais ao funcionamento do consórcio 
administrativo intermunicipal formalizado". (Grifo nosso). 

Assim, a administração do consórcio pode ficar a cargo de um dos 
municípios, indicado entre os pares; de um conselho, integrado por todos os 
consorciados e liderado pelo município sede, ou ainda receber outra forma 
mais adequada escolhida pelos participes. O que não pode ocorrer, como já 
mencionado, é a personalização do consórcio, mesmo porque os textos 
constitucionais não o fizeram e tampouco as normas de direito civil. 

Ademais, a previsão de uma entidade intermunicipal dotada de 
personalidade jurídica se faz totalmente desnecessária e onerosa. No 
parecer técnico sobre os consórcios intermunicipais de saúde elaborado pela 
Comissão de Saúde da Assembléia, em conjunto com o Tribunal de Contas 
do Estado e a Secretaria de Estado da Saúde, concluiu-se que, "além de ser 
totalmente desnecessária, essa estrutura contribui para onerar mais as 
atividades meio dos sistemas municipais de saúde, desviando recursos que 
deveriam ser utilizados na assistência às suas populações. Uma associação 
civil dessas que remunere um secretário executivo, uma analista de sistema, 
um técnico em contabilidade, um assessor jurídico, um assessor técnico 
administrativo, um auxiliar de escritório, uma secretária, uma telefonista e 
uma faxineira, por exemplo, pode gerar despesas mensais, somente em 
salários pagos, de acordo com as informações prestadas, entre R$3.280,00 e 
R$7.419,40, para realizar tarefas que podem ser assumidas pelas estruturas 
administrativas dos municípios". 

Vale ressaltar, ainda, que os serviços públicos devem ser prestados 
diretamente pela entidade estatal ou indiretamente, mediante concessão ou 
permissão, sempre por meio de licitação, como preceitua o art. 175 da Carta 
Magna. As exceções são previstas no próprio texto constitucional, como é o 
caso dos serviços de saúde e educação, que, por não serem serviçcs 
exclusivos do Estado, ou são prestados diretamente pela entidade estatal ou 
pela iniciativa privada, não sendo passíveis de concessão ou permissão. 
Feitas as considerações, necessária se faz a alteração do prescrito no 
"caput" e nos§§ 1° a 4° do art. 2° e nos§§ 1° e 2° do art. 8° do projeto . 

Quanto á forma de organização e administração do consórcio, é mister que 
os próprios consorciados a definam no ato ou instrumento constitutivo do 
ajuste, tendo em vista o principio da autonomia municipal, consagrado pela 
Constituição Federal. Além disso, como já apontamos anteriormente, são 
patentes as dificuldades doutrinárias para a definição da forma que teriam as 

~--------------------~--------------J 
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entidades responsáveis pela gestão dos consórcios administrativos. 
Odete Medauar', professora titular de Direito Administrativo na Universidade 
de São Paulo - USP -, ressalta que as fórmulas encontradas, na atualidade, 
para a solução de problemas pela administração pública, com base no 
consenso entre os entes administrativos ou entre estes e particulares, "nem 
sempre se enquadram exatamente nos paradigmas clássicos dos contratos 
ou dos contratos administrativos ( ... ). ( ... ) nesse contexto se inserem os 
convênios e os consórcios administrativos"4 Outrossim, mostra-se inviável a 
definição de uma forma prescrita, a ser exigida pelo Estado. Uma lei que 
imponha a conformação de um consórcio administrativo que não atenda as 
prescrições constitucionais e legais relativas a matéria poderá não prosperar 
ou não surtir o efeito desejado. Dessa forma, a solução a ser encontrada 
deve garantir que o Estado não interfira na formação dos consórcios ou de 
suas entidades administradoras e, tão-só, estabeleça as condições para o 
bom funcionamento da cooperação proposta. A indicação de um município 
responsável pela interlocução com os entes estaduais, pelo recebimento dos 
repasses de recursos, entre outras atribuições, aparece como a melhor 
alternativa para o problema. 

Outro ponto a ser destacado é a definição de consórcio intermunicipal 
apontada no art. 2° do projeto em análise, que restringe a formação dos 
consórcios a sociedade de municípios integrantes de um mesmo aglomerado 
urbano ou microrregião. A Constituição Estadual, em seus arts. 42 a 50, 
define, estabelece forma e competências para a instituição das regiões 
metropolitanas, das aglomerações urbanas e das microrregiões. As duas 
primeiras serão instituídas mediante lei complementar, conforme dispõe o art. 
42, c/c o art. 61, VI, do texto constitucional estadual. Trata-se, no caso da sua 
criação, de participação compulsória, determinada em lei, de forma que o 
município não adere ao agrupamento voluntariamente. Para as aglomerações 
urbanas, é exigida a população mínima de 300 mil habitantes no complexo 
integrado por três municípios. No caso da microrregião, a lei complementar 
que a instituir deverá ser proposta pela Comissão de Assuntos Municipais da 
Assembléia Legislativa, por provocação dos municípios. Os institutos 
mencionados diferem sobremaneira dos consórcios, visto que estes 
constituem ajustes firmados pelos municípios voluntariamente. Estes podem 
se afastar no momento que considerarem mais conveniente, respeitadas as 
normas estipulados em seu ato constitutivo. Entretanto, isto não poderá 
ocorrer nos casos de regiões administrativas criadas por lei complementar. 

No tocante à definição, por lei, do que seriam os serviços de interesse 
comum dos municípios, não nos parece correto enumerá-los, mesmo porque 
a Constituição Estadual define serviços de interesse comum para a instituição 
de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. A 
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celebração do consórcio para a execução de serviços de interesse 
comum deve ser vista como uma manifestação da autonomia dos municípios, 
segundo os limites constitucionais previstos, pois o município é ente 
federado, e não é legitimo o Estado ditar o rol de serviços a serem 
executados em conjunto pelas municipalidades, nem outras disposições que 
adentrem a sua competência privativa. O que pode ser feito é o 
condicionamento do repasse de recursos estaduais a determinados 
requisitos, sem ferir as atribuições conferidas aos municípios pelo 
ordenamento constitucional. Além do mais, por estarem discriminados no 
referido projeto, de forma exaustiva, entende-se que somente estes poderão 
ensejar o ajuste entre os municípios interessados, visando ao recebimento de 
cooperação técnica do Estado, criando obstáculos a que seja atendida 
qualquer necessidade que exija a prestação de serviço não incluído no rol, 
que seja de real interesse dos municípios. 

Quanto ao disposto no art. a•, cumpre-nos salientar que, tendo em vista a 
natureza do consórcio e o fato de ser desprovido de personalidade jurídica, 
como já expusemos, não é possível que ele estabeleça convênio com o 
Estado, ficando o município representante do ajuste responsável pelo 
recebimento dos recursos eventualmente repassados pelo Estado. 

Ressalte-se que este relator entende ser necessário imprimir coerência aos 
atos impostos por força das leis que esta Casa produz. Não é mais 
concebível que fiquemos tecendo loas sobre a autonomia do município, e, na 
prática, queiramos tutelar, dirigir, determinar e impor normas ás suas 
próprias, definidas e competentes ações. Dessa maneira, entendemos que o 
projeto deve prosperar, desde que dele sejam retiradas as formas que, 
ditatorialmente, tentamos impor aos municípios. 

Por dever de justiça, vale a pena dizer que o ilustre Deputado Cristiano 
Canêdo, Líder do PTB, apresentou, para análise desta relataria, minudente 
estudo à guisa de substitutivo à proposta original do Deputado Rogério 
Correia. Graças ao substitutivo apresentado, ê que pudemos encontrar uma 
forma de garantir para Minas Gerais uma legislação pioneira na área de 
implementação de consórcio administrativo. 

Se não pudemos endossar, na íntegra, a proposta apresentada, pelo 
menos dela usufruímos, para que, sanados os problemas de ordem jurídico-
administrativa, o projeto prospere, pois guarda a meritória intenção de 
incentivar a conjunção dos esforços dos entes municipais para a solução de 
seus problemas comuns, o que é louvável, principalmente em um momento 
de grande escassez de recursos públicos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

805/2000 na forma do Substitutivo n • 1, que apresentamos. 
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SUBSTITUTIVO N° 1 

Dispõe sobre a política estadual de incentivo à criação e à implantação de 
consórcio administrativo para a prestação de serviços públicos de interesse 
comum de municípios e dà outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - O Estado adotará política de incentivo à criação e à implantação de 

consórcio administrativo intermunicipal para a prestação de serviços públicos 
de interesse comum de municípios. 

Parágrafo único -A política a que se refere esta lei dar-se-á sob a forma de 
cooperação técnica e económico-financeira, bem como orientação para a 
organização do consórcio administrativo e sua implantação e análise das 
condições adequadas para a realização de investimentos. 

Art. 2' - Considera-se consórcio administrativo, para os efeitos desta lei, a 
união de municípios com a finalidade de prestar serviços públicos de 
interesse comum, promovida mediante ajuste que estabeleça as condições 
de participação de cada um dos interessados. 

Art. 3' - Os consórcios administrativos terão liderança única, à escolha de 
seus integrantes, estabelecida de acordo com o termo de ajuste. 

§ 1' - A direção executiva dos consórcios administrativos intermunicipais 
será exercida por um Conselho Diretor, composto: 

I - por um representante do Conselho Municipal de cada município 
consorciado responsável pelo acompanhamento da política pública a que se 
refere a execução do programa ou projeto, a obra ou a aquisição; 

li - pelo Prefeito do município consorciado ou pessoa por ele designada. 
§ 2' - Cabe ao Conselho Diretor elaborar plano de trabalho, observado o 

disposto no art. 5' desta lei. 
§ 3° - Os membros do Conselho Diretor mencionados no inciso I do § 1° 

terão mandato de dois anos, vedada a reeleição. 
§ 4' - Na ausência de Conselho Municipal, excetuando-se os casos nos 

quais é exigida, por lei federal, estadual ou municipal, a sua implantação, os 
membros referidos no inciso I do § 1' serão substituídos por representantes 
do Poder Legislativo Municipal. 

Art. 4' - O termo de ajuste deverá prever, no mínimo: 
I - a definição do tipo de participação a que se obriga cada um dos 

consorciados; 
11 - a forma de denúncia por parte de um dos consorciados ou de 

dissolução do consórcio administrativo; 
111 - a possibilidade de adesão de novos participes, mediante a expressa 

aceitação das clausulas e condições estipuladas no ato constitutivo. 
Art. 5' - O consórcio administrativo celebrado deverá apresentar plano de 

trabalho, no qual deverá constar: 
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I - a identificação do objeto a ser executado; 
li -as metas a serem atingidas; 
111 - as fases de execução; 
IV- o plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - o cronograma de desembolso; 
VI- a indicação de início e fim da execução e da conclusão das etapas; 
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VIl - a comprovação de que estão assegurados recursos próprios, 
consignados na lei orçamentária anual, para complementar a execução, 
tratando-se de obra ou serviço de engenharia, na hipótese de haver 
contrapartida. 

Art. 6°- A liberação de parcelas de recursos atenderá ao plano de aplicação 
aprovado. 

§ 1 o - Haverá retenção de parcelas se verificadas as seguintes 
impropriedades: 

I - não-comprovação de regular aplicação da parcela anterior; 
11 -desvio de finalidade na aplicação dos recursos; 
111- atrasos injustificados no cumprimento das etapas; 
IV - práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração 

pública. 
§ 2°- A infringência ao disposto nos incisos 11, 111 e IV do parágrafo anterior 

acarretará, também, a suspensão da cooperação técnica ou orientação. 
§ 3° - A comprovação do saneamento das irregularidades ensejará a 

liberação das parcelas suspensas. 
§ 4° - Os saldos do consórcio, enquanto não utilizados, serão 

obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição 
financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou 
em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado 
aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização deles 
verificar-se em prazos inferiores a um mês. 

§ 5°- As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão 
computadas a crédito do consórcio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de 
sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as 
prestações de contas do ajuste. 

§ 6° - Na hipótese de dissolução do consórcio, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos á entidade ou órgão 
repassador dos recursos, no prazo improrrogável de trinta dias do evento, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 
responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou da 
entidade titular dos recursos . 

Art. 7°- Os recursos serão repassados diretamente a cada município 

~------------------------------_J 



consorciado ou ao município-líder, conforme definido no termo de ajuste, 
e deverão estar consignados na lei orçamentária anual. 
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Parágrafo único - Cada município consorciado deverá manter conta 
individualizada para os recursos recebidos. 

Art. 8°- Os municípios consorciados prestarão contas dos recursos 
recebidos individualmente ao órgão responsável pelo repasse dos recursos e 
ao Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 9° - Aplicam-se aos consórcios administrativos a que se refere esta lei 
as normas da Lei Federal n• 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 1 O -0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 
dias contados da sua publicação. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n• 

11.618, de 4 de outubro de 1994. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Cristiano 

Canêdo - Hely Tarqüínio. 
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.336/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, a proposição em epígrafe visa a 
instituir o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar, para a prevenção 
e o controle da violência nas escolas da rede pública do Estado. 

Publicado em 21/12/2000, o projeto foi encaminhado preliminarmente á 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n•' 1 a 5. Em 
seguida, foi a proposição apreciada pela Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação com as referidas 
emendas. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, I, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que nela apontou vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, 
sanados por meio das Emendas n•' 1 a 5. 

Na atualidade, a violência vem-se tornando um dos mais graves problemas 
sociais tanto no Brasil como em outros países, tendo atingido, inclusive, as 
instituições de ensino, conforme inúmeras notícias veiculadas pela imprensa 
falada e escrita. 

A ação do poder público, isoladamente, já demonstrou não ser suficiente 
para proteger integralmente a sociedade, especialmente em se tratando de 

. 
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violência ocorrida no interior de escolas. 

Nos debates sobre o tema, é consensual a idéia de que a violência na 
escola deve ser combatida por meio da mobilização e da participação efetiva 
de toda a comunidade escolar. 

Nesse contexto, o Programa Paz na Escola, de que trata a proposição, visa 
a prevenir e a controlar a violência nas escolas das redes públicas de ensino 
do Estado. Além de desenvolver ações e campanhas educativas com vistas à 
valorização da vida e à conscientização de crianças e adolescentes, o 
Programa pretende se envolver com a escola no que tange à promoção de 
projetos culturais, sociais e desportivos, o que auxiliará no combate ás 
causas da violência. 

É importante observar que o Programa, ao prever a atuação interdisciplinar 
e a participação da comunidade na busca de suas metas, vai ao encontro do 
disposto no art. 205 da Constituição da República, que estatui que a 
educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. 

Desse modo, toda medida que venha auxiliar a administração pública na 
prevenção e no combate à violência nas escolas deve ser bem recebida, 
razão pela qual consideramos que o projeto em exame se reveste de 
conveniência e oportunidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1• turno, do Projeto de 

Lei n• 1.336/2000 com as Emendas n"' 1 a 5, apresentadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião Navarro 

Vieira - Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.390/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe 
determina a publicação dos valores recebidos a titulo de honorários 
advocaticios pelos Procuradores da Fazenda Estadual. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 24/2/2001, o projeto foi distribuído 
às comissões competentes para receber parecer, nos termos do art.188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 

Por seu turno, cumpre a esta Comissão o exame do mérito da proposição, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo impor ao Poder Executivo a publicação no 
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órgão oficial do Estado dos valores recebidos mensalmente pelos 
Procuradores da Fazenda Estadual, a titulo de honorários advocatícios, até o 
vigésimo dia do mês subseqüente ao trimestre anterior. 

Os honorários advocatícios a que se refere a proposição são decorrentes 
de demanda judicial onde a Fazenda pública é a vencedora do litígio. 

Nos termos da Lei Complementar n' 35, de 1994, que organiza a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, dispõe sobre a carreira de 
Procurador da Fazenda Estadual e dá outras providências, os Procuradores 
recebem, além da remuneração, honorários advocatícios, que são partilhados 
igualitariamente entre eles. 

Considerando as divergências de interpretação do conceito da natureza 
jurídica dos honorários dos advogados públicos, se estes integram ou não a 
remuneração do advogado público, o demonstrativo desses valores não 
compõe o demonstrativo da despesa mensal com pessoal e seus encargos, 
que é publicado no órgão oficial, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao 
trimestre vencido, em cumprimento do disposto no art. 43 da Lei n' 13.686, 
de 2000, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2001. 

A nosso ver, quanto maior clareza se der às questões relacionadas com a 
remuneração do funcionalismo público, mais transparente se torna a atuação 
estatal, porque a publicidade é um principio de administração pública 
consagrado no art. 37, "caput", da Constituição da República. 

Sendo assim, os honorários advocatícios percebidos pelos Procuradores 
da Fazenda também devem ser objeto de divulgação oficial, conforme propõe 
a proposição em estudo. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n' 1.390/2001, na forma 

original. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Cristiano 

Canêdo - Hely Tarqüinio. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.497/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em exame 
proíbe que as empresas de concessão de serviços públicos de água, luz e 
telefonia façam o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta 
de pagamento de contas em dias específicos e dá outras providências. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo n' 1. 

Cumpre a esta Comissão de Administração Pública emitir parecer sobre o 
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mérito, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Nos termos do art. 1° da proposição, as empresas de concessão de 

serviços públicos de água, luz e telefone ficam proibidas de cortar o 
fornecimento residencial de seus serviços, por falta de pagamento das 
respectivas contas, às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados e no 
último dia útil anterior a feriado. 

Por seu turno, o art. 2° assegura ao consumidor que tiver suspenso o 
fornecimento desses serviços nos dias especificados no art. 1° o direito de 
acionar judicialmente a empresa concessionária por perdas e danos, além de 
ficar desobrigado do pagamento do débito que originou o corte. A parte inicial 
desse artigo encerra disposição totalmente inócua, porquanto o acesso ao 
Judiciário em face de lesão (ou ameaça de lesão) a direitos já é garantia 
constitucional consubstanciada no art. 5°, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 
conforme consignado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que 
buscou superar tal impropriedade com o Substitutivo n° 1, mediante o qual se 
suprimiu a parte inicial do art. 2°, preservando-se, contudo, a parte final. Esta 
traz em seu bojo um preceito sancionatório, na medida em que desonera o 
usuário do pagamento do débito que originou o corte residencial. É 
justamente o caráter sancionatório que haverá de garantir a efetividade da 
norma, pelo que manifestamos nossa concordância com o entendimento da 
douta Comissão de Constituição e Justiça. 

Quanto ao art. 1°, em que reside o cerne da proposição, entendemos ser 
totalmente meritória a medida legislativa por ele propugnada. 

Com efeito, conforme consta na justificação que acompanha o projeto, 
tendo em vista a circunstância de que o pagamento pode ser feito fora da 
rede bancária, bem pode ocorrer que o cruzamento das informações 
referentes às contas vencidas com as referentes às já quitadas não reflita a 
verdade no momento em que ocorre a decisão do corte do fornecimento. É 
flagrante a injustiça decorrente desse fato, a qual é ainda agravada com a 
demora para o restabelecimento do serviço, visto que as empresas 
concessionarias mantêm, naqueles dias, pessoal reduzido em regime de 
plantão. 

Releva enfatizar que mesmo aqueles que efetivamente tenham deixado de 
pagar suas contas na data do vencimento e que tenham, pois, o serviço 
cortado podem proceder à quitação do débito sem que tal fato chegue ao 
conhecimento da empresa antes de um feriado, por exemplo, uma vez que a 
transmissão das informações não se processa "on line". Nessa hipótese, não 
obstante o pagamento, os usuários ficam privados dos serviços durante todo 
o feriado, o que lhes acarreta inúmeros transtornos, dado o caráter de 
essencialidade de que se revestem tais serviços. 
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Cabe ainda ponderar o seguinte: da perspectiva dos usuários dos 

serviços de água, luz e telefone, o ato legislativo proposto faz muita 
diferença, pois elimina-se o risco de privação desses serviços por período 
prolongado; já da perspectiva das empresas concessionárias, a nova 
sistemática não acarretaria mudança significativa. De fato, para a empresa, 
qual é a diferença entre se efetuar o corte residencial numa segunda-feira ou 
numa sexta? Trata-se, pois, de conferir vantagens consideráveis aos 
usuários sem que haja, como conseqüência, desvantagens para as empresas 
prestadoras dos serviços. 

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

1.497/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Hely 

Tarqüínio- Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.513/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em 
exame dispõe sobre o fornecimento gratuito de medicamentos e insumos 
destinados ao tratamento e controle da diabetes. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 28/4/2001, foi o projeto distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto 
aos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição pretende obrigar o Estado a distribuir gratuitamente 

medicamentos e insumos destinados ao tratamento e controle da diabetes 
para os pacientes carentes. Para tanto, estabelece que se consideram 
carentes aquelas pessoas cuja renda familiar seja igual ou inferior a três 
salários mínimos e determina que componentes integrarão a cesta básica de 
medicamentos a ser distribuída, entre os quais se incluem: insulina, 
antidiabéticos orais, reagentes para exames, seringas para aplicação de 
insulina, fitas reagentes e adoçantes dietéticos. Prevê, ainda, a distribuição 
de material educativo sobre o acompanhamento e controle da doença. 

Não resta dúvida que o objetivo do projeto é nobre, uma vez que pretende 
suprir a crescente necessidade da população de tais medicamentos, diante 
do aumento de casos de diabetes registrados nos últimos tempos, fato que 
até motivou uma campanha federal de prevenção da doença. Entretanto, há 
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que se examinar o projeto à luz do sistema de saúde vigente em nosso 
país, a partir das inovações preconizadas pela Constituição Federal de 1988. 

O referido diploma legal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, sendo que suas ações integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
diretrizes de descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo, atendimento integral e participação da comunidade. Estabelece, 
ainda, que o acesso às suas ações e serviços deve ser universal e igualitário. 

No que toca à competência para legislar sobre a saúde, a Constituição 
dispõe que a matéria é de competência concorrente entre a União, os 
Estados e o Distrito Federal, cabendo à União a fixação de normas gerais, e 
aos Estados, o poder de complementar a legislação genérica, fixada pela 
União. 

No exercício de sua competência, a União editou a Lei n• 8.080, de 1990, 
que instituiu o Sistema Único de Saúde - SUS -, com ênfase na 
descentralização dos serviços prestados à sociedade, cuja responsabilidade 
é dividida entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Esse 
sistema prevê que o financiamento do SUS é de responsabilidade das três 
esferas de governo, sendo que, a cada uma delas cabe assegurar o aporte 
regular de recursos ao respectivo fundo de saúde. 

Tal lei prevê, ainda, em seu art. 9°, que no ãmbito do Estado a direção do 
Sistema Único de Saúde será exercida pela Secretaria de Estado da Saúde, 
observando-se, dessa forma, o principio da descentralização político-
administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 

O que se constata, até o momento, é que a Constituição consagrou a 
competência administrativa e legislativa do Estado dentro do sistema de 
saúde traçado por ela. Entretanto, conforme foi anteriormente mencionado, a 
competência para administrar e dirigir o SUS no ãmbito estadual é da 
Secretaria de Estado da Saúde. Esse dispositivo se reveste de fundamental 
importância quando nos propomos a analisar quais as ações do Estado 
carecem de regulamentação por meio de lei, e quais, por se tratarem de atos 
tipicamente administrativos, devem ser regulamentadas pelo Poder 
Executivo, tendo-se em vista a repartição de competências entre os Poderes. 
Para chegarmos a uma conclusão sobre esse ponto, é necessano um 
entendimento sobre as ações do Estado na política de medicamentos do 
SUS, de modo a se apurar a essência desses atos. 

Nesse sentido, ressalte-se que as ações de assistência terapêutica integral, 
até mesmo farmacêutica, estão incluídas no campo de atuação do SUS, de 
acordo com a lei federal que o regula. Tal fato denota o caráter inócuo da 
proposição, uma vez que, por força de lei, o SUS já tem a atribuição de 
prestar assistência integral no que se refere à distribuição de medicamentos. 
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Destaque-se, ainda, que existe no âmbito do SUS uma politica nacional 

de medicamentos, aprovada pela Portaria Ministerial n° 3.916, de 1998, que 
estabelece diretrizes e prioridades para o alcance dos objetivos e 
implementação das ações indispensáveis ao efetivo cumprimento dessa 
politica e define responsabilidades para os gestores nas esferas de governo. 
Dentro desse contexto, nota-se que a politica de medicamentos proposta 
pelo Estado não se limita â mera aquisição e distribuição de medicamentos; 
envolve outros aspectos que visam ao uso racional dos remédios assim como 
outras ações que otimizem o seu processo de distribuição. 

A utilização racional, definida pela Organização Municipal de Saúde -OMS-, 
compreende a seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, a 
distribuição, o controle de qualidade, a prescrição apropriada do 
medicamento, além da verificação de fatores como segurança, eficácia e 
qualidade dos medicamentos. 

Registre-se, ainda, que, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, a 
Assistência Farmacêutica encontra-se estruturada em 3 áreas : a de 
medicamentos essenciais, que fazem parte da Assistência Farmacêutica 
Básica, definida pela Portaria Ministerial n° 176/99, e cuja aquisição e 
distribuição são padronizadas pelo Ministério da Saúde, com financiamento 
tripartite; os medicamentos de alto custo, padronizados pelo Ministério da 
Saúde e adquiridos pelas Secretarias de Saúde; e os medicamentos 
especiais, adquiridos pelo Ministério da Saúde, por meio de programas 
nacionais, entre os quais se incluem os programas nacionais de AIDS, 
tisiologia, hanseniase, sangue e hemoderivados, diabetes (com distribuição 
de insulina) e controle de endemias. 

De acordo com dados fornecidos por técnicos da Secretaria de Estado de 
Saúde, a assistência farmacêutica de medicamentos especiais, que é o caso 
da insulina, tem apresentado faltas pontuais. Entretanto, esses dados 
apontam para o fato de que, como tais medicamentos são utilizados em 
programas nacionais, que se encontram bem estruturados, a situação 
apresentada poderá ser minimizada por meio de um estreitamento das 
relações técnicas entre os vários órgãos que integram a administração do 
SUS. 

Por fim, cabe ainda salientar que as ações e o planejamento dos 
programas de saúde se têm pautado pelas decisões de órgãos deliberativos 
do setor, que são Comissões lntergestores Bipartite e Tripartite, afora os 
Conselhos de Saúde, nos quais se fazem presentes representantes da 
comunidade, do Governo, do empresariado e dos trabalhadores da saúde, 
refletindo, assim, os anseios da sociedade. 

Note-se, por oportuno, que a seleção de medicamentos é um processo 
dinâmico em face das demandas tecnológicas e sociais com a mudança de 
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perfil epidemiológico, o que torna necessária sua adequação periódica. 
Tal adequação, entretanto, deve basear-se, fundamentalmente, em critérios 
técnicos-científicos. 

Diante de tais dados, não podemos deixar de observar que o fornecimento 
de medicamentos pelo Estado depende eminentemente de uma análise 
discricionária da autoridade competente, "in casu", o Poder Executivo, 
responsável pela política de saúde no Estado, a fim de se apurarem as 
necessidades de nossa população, observadas, ainda, as normas da União, 
no que tange á distribuição das competências entre os entes da federação. 

Verifica-se, pois, que a proposição trata de matéria de cunho 
essencialmente administrativo, revelando-se o seu disciplinamento por meio 
de lei, além de desnecessário, sem cabimento sob o ponto de vista 
constitucional, pois a autoridade á qual a norma se dirige já se encontra 
revestida de competência para a prática de atos dessa natureza. 

O projeto incorre, portanto, em vicio de inconstitucionalidade em virtude da 
invasão do Legislativo em seara tipicamente administrativa, reservada ao 
Executivo, o que viola o principio constitucional da separação dos Poderes. 

Conclusão 
Diante do exposto concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n• 1.513/2001. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Eduardo Hermeto -

Sávio Souza Cruz - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 

28/2000 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Procurador-Geral de Justiça do Estado, o Projeto de Lei 

Complementar n• 28/2000 altera dispositivos da Lei Complementar n• 34, de 
12/9/94, e dá outras providências. 

A proposição foi aprovada no 1 • turno, na forma do Substitutivo n• 2, desta 
Comissão, ficando prejudicadas as Emendas n•s 1, 3, 13, 16, 17, 19 a 23 e 
26. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2" 
turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno. Em anexo, segue a 
redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe altera a estrutura organizacional do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais a fim de adequá-la ás alterações contidas 
na Lei Complementar n• 59, de 2001, que contém a nova organização e 
divisão judiciárias do Estado. 
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Trata, portanto, da nova classificação das Promotorias de Justiça, do 

número de cargos do quadro dos membros do Ministério Público, de 
procedimentos administrativos e processo disciplinar, além da carreira e do 
sistema remuneratório. 

Ressalte-se que algumas medidas foram suprimidas do texto original por 
serem inadequadas para o momento, especialmente no tocante às 
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, isso não prejudicará o 
desempenho institucional daquele órgão. 

Por outro lado, algumas alterações foram necessárias para a exata 
adequação da proposição à Lei da Organização Judiciária supramencionada, 
alterações essas contidas no vencido, anexo a este parecer. 

O Substitutivo n° 2, que aperfeiçoou a proposição, tornou mais definidas as 
regras quanto à carreira dos Promotores, seus direitos, deveres e vedações. 

Ratificamos, portanto, o nosso posicionamento anterior, pelo 
reconhecimento da necessidade de se promover a adequação da lei orgãnica 
do Ministério Público em face da nova estrutura judiciária do Estado. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 

28/2000 na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Cristiano 

Canêdo- Hely Tarqüínio- Sargento Rodrigues. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 28/2000 
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, 

e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os arts. 18, 27,59 a 61, 66, 67, 75, 87, 88, 89, 94, 110, 116, 117, 

119, 122, 127, 147, 163, 177, 180, 192, 194, 195 , 268 e 274 da Lei 
Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 18- ...................... .. 
§ 1°- As funções previstas nos incisos XI, XII, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIX, 

XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XLI a XLVI e UI deste artigo poderão 
ser delegadas. 

§ 2° - Ato do Procurador-Geral de Justiça disciplinará as eventuais 
compensações decorrentes das designações previstas no inciso XLIV. 

Art. 27 - O Conselho Superior do Ministério Público será composto pelo 
Procurador-Geral de Justiça, que o presidirá, pelo Corregedor-Geral do 
Ministério Público e por nove Procuradores de Justiça eleitos por todos os 
integrantes da carreira, para mandato de um ano. 
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Art. 59- ...................................................... . 
I - ..................................................................... . 
111 - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juizo de Falências e 

Concordatas; 
V - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juizo de Registros 

Públicos; 
Art. 60- ........................................................ . 
I- ......................... ······································· .... . 
111 - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juizado Especial 

Criminal; 
VI - Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado e de 

Investigação Criminal. 
Art. 61- As Promotorias de Justiça Especializadas, também denominadas 

Promotorias de Justiça do Cidadão, subdividem-se em: 
I - Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor; 
11 - Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio 

Histôrico e Cultural; 
111- Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público; 
IV - Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, Apoio 

Comunitário e de Conflitos Agrários; 
V- Promotoria de Justiça de Fiscalização da Atividade Policial; 
VI - Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde; 
Vil- Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo; 
VIII- Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária; 
IX- Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações; 
X- Promotoria de Defesa dos Direitos dos Deficientes e Idosos; 
XI - Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. 
§ 3° - As Promotorias de Justiça da Promotoria de Justiça do Cidadão e 

seus respectivos ôrgãos de execução poderão estabelecer formas de 
atuação conjunta em matérias de interesse comum. 

Art. 66- .................................................... .. 
XV - manifestar-se, anteriormente à homologação judicial, nos processos 

em que a Fazenda Pública pretenda celebrar transação para extinguir litígios 
de natureza tributária . 

Art. 67- ... . ................................... . 
I - ............................................................... . 
XIV - consultar qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a 

serviço de relevância pública. 
Art. 75 - Os Centros de Apoio Operacional são ôrgâos auxiliares da 

atividade funcional do Ministério Público, instituidos por ato do Procurador-
Geral de Justiça, competindo- lhes: 
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I - ......... . 
V - coordenar e sistematizar as ações dos órgãos de execução, integrar e 

uniformizar suas atuações, além de exercer outras funções compatíveis com 
sua finalidade, vedados o exercício de órgão de execução e a expedição de 
atos normativos de caráter vinculativo. 

§ 1 o - A direção dos Centros de Apoio Operacional estaduais será exercida 
por coordenador, escolhido livremente pelo Procurador-Geral de Justiça entre 
os Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça da mais elevada 
entrãncia. 

§ 2° - A direção dos Centros de Apoio Operacional regionais será exercida 
por coordenador, escolhido livremente pelo Procurador-Geral de Justiça entre 
os Promotores de Justiça integrantes da base territorial de atuação do 
respectivo órgão. 

§ 3° - Nas comarcas do interior e na Capital funcionarão Secretarias das 
Promotorias, uma para cada comarca, cujas atribuições, de natureza 
administrativa, serão definidas por ato do Procurador-Geral de Justiça. 

§ 4° -A Secretaria das Promotorias será dirigida por um dos Promotores de 
Justiça de cada comarca, eleito por seus integrantes, para mandato de dois 
anos, permitida a recondução. 

Art. 87 - O cargo de Diretor-Geral será provido, exclusivamente, por 
membro do Ministério Público ou por servidor ativo dos Quadros Específicos 
de Provimento Efetivo, que tenha formação superior compatível com as 
funções inerentes ao cargo. 

§ 1 o - Os cargos de provimento em comissão de direção, integrantes do 
Quadro Permanente, serão providos, exclusivamente, por servidores 
ocupantes de cargos dos Quadros Específicos de Provimento Efetivo dos 
Serviços Auxiliares do Ministério Público, salvo o da Diretoria de lnfonmática. 

§ 2°- A forma de provimento disposta no§ 1° dar-se-á após a vacãncia dos 
respectivos cargos. 

Art. 88 - São órgãos de assessoramento de Procurador-Geral de Justiça: 
I - Procurador-Geral de Justiça Adjunto; 
li - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; 
111 - Secretaria-Geral; 
IV - Assessona Especial. 
Art. 89 - O Procurador-Geral de Justiça Adjunto será de livre escolha do 

Procurador-Geral de Justiça. 
§ 1 o- Ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto compete: 
I - substituir, na forma desta lei, o Procurador-Geral de Justiça; 
11 - exercer, por delegação, a coordenação da Assessoria Especial do 

Procurador-Geral de Justiça; 
111 - coordenar o recebimento e a distribuição dos processos oriundos dos 
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Tribunais entre os Procuradores de Justiça com atuação perante os 
respectivos colegiados, obedecida a respectiva classificação ou designação; 

IV - remeter, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério Público 
relatório dos processos recebidos e dos pareceres emitidos pelos 
Procuradores de Justiça junto aos Tribunais; 

V - elaborar, anualmente, o relatório geral do movimento processual e dos 
trabalhos realizados pela Assessoria Especial, remetendo-os ao Procurador-
Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público; 

VI - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas. 
Art. 94- ......................................... . 
§ 1• - O Procurador-Geral de Justiça poderá conceder aos estagiários, a 

título de bolsa de estudo, auxilio correspondente a até dois salários mínimos 
legais. 

Art. 110- .................................................... . 
XXXIII - integrar escala de plantão em finais de semana ou feriados, para 

adoção de medidas urgentes e atuação perante os Juizados Especiais ou em 
Promotorias cujas funções demandem atuação nesses períodos. 

Art. 116- O valor do subsidio mensal do Procurador-Geral de Justiça e dos 
Procuradores de Justiça, para efeito dos arts. 39, § 4°, 127, § 2°, e 128, § s•, 
da Constituição da República não poderá exceder a 90,25% (noventa vírgula 
vinte e cinco por cento) daquele estabelecido como limite máximo no art. 37, 
inciso XI, da Constituição da República. 

Art. 117 - A revisão dos subsídios mensais dos membros do Ministério 
Público será feita nos termos do art. 127, § 2•, da Constituição da República, 
observada a iniciativa de lei facultada ao Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único - Os proventos dos membros aposentados do Ministério 
Público e as pensões devidas a dependentes dos membros do Ministério 
Público serão fixados de acordo com o valor do subsidio respectivo e serão 
revistos sempre que se modificar o valor devido àqueles que estejam em 
atividade, na mesma data e em idêntico percentual. 

Art. 119- .................................................... . 
11 - auxilio-moradia; 
Art. 122- ................................................ . 
§ s• - As férias excepcionalmente não gozadas, por necessidade de 

serviço, a critério do Procurador-Geral de Justiça, serão indenizadas. 
Art. 127 - Ao membro do Ministério Público, após cada período de cinco 

anos de exercício no serviço público, será concedido, mediante requerimento 
ao Procurador-Geral de Justiça, o direito a férias-prêmio de três meses, com 
vencimentos e vantagens integrais do cargo, admitida a sua conversão em 
espécie, paga a titulo de indenização, quando da aposentadoria, ou a 
contagem em dobro das não gozadas para fins de percepção de adicionais 
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por tempo de serviço. 

Art. 147 - Por falecimento de membro do Ministério Público, será devida a 
seu cônjuge ou companheiro por união estável, assim declarado por 
sentença, ou, na falta destes, aos filhos dependentes, menores ou incapazes, 
pensão mensal a ser paga pela tesouraria do Ministério Público encarregada 
do pagamento, no mesmo valor dos proventos da aposentadoria do membro 
falecido ou da remuneração a que o membro teria direito, se em atividade, na 
forma da Constituição, com direito a compensação financeira desses 
pagamentos junto ao ôrgão previdenciário do Estado. 

Art. 163 -O candidato aprovado no concurso de ingresso na carreira será 
nomeado para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, com as 
prerrogativas, as vedações, os vencimentos e as vantagens do Promotor de 
Justiça de Primeira Entrância, independentemente da entrância na qual 
exerça suas atribuições. 

Art. 177- .................................................. . 
§ 1 o - Ao membro do Ministério Público que permanecer na comarca 

elevada de entrância é assegurado, se promovido, o direito de retornar 
aquela, por remoção, por ato do Procurador-Geral de Justiça, 
independentemente da expedição de novo edital, desde que o requeira no 
ato de inscrição à promoção. 

§ 2° - A hipôtese referida no parágrafo anterior fica limitada a duas vezes 
consecutivas em relação ao mesmo cargo vago. 

§ 4° - Não implicará promoção nem rebaixamento do Promotor a alteração 
da classificação da comarca, podendo ele nela permanecer ou ser removido. 

Art. 180 - O membro do Ministério Público promovido ou removido entrará 
em exerci cio no prazo máximo de quinze dias. 

§ 4° - O Promotor de Justiça promovido ou removido tomará posse na 
respectiva comarca, devendo lavrar o ato em livro prôprio e remeter cópia 
para a Corregedoria-Geral do Ministério Público e a Secretaria-Geral. 

Art 192 - A remoção voluntária para outra comarca, por antigüidade ou 
merec1mento, somente sera deferida após um ano de exercício na Promotoria 
de Justiça, salvo se não houver com tal requisito quem aceite o cargo, 
med1ante indicação do Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 1 ° - A movimentação na carreira decorrente de remoção para outra 
comarca não impede a subseqüente promoção do membro do Ministério 
Público. 

§ 2° - A remoção voluntaria na mesma comarca não impede a promoção 
subseqüente e sera deferida mediante indicação do Conselho Superior do 
Ministério Público. 

§ 3° - Não se aplica o requisito temporal previsto no "caput" deste artigo á 
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remoção voluntária ocorrida na mesma comarca. 

Art. 194 - A remoção voluntária para outra comarca não poderá ser 
renovada antes do decurso de um ano, salvo se não houver interessado no 
preenchimento da vaga. 

Art. 195- .................................................. . 
§ 1 o - A remoção por permuta, que pressupõe a regularidade de serviço, 

não confere direito à ajuda de custo e somente poderá ser renovada após o 
decurso de dois anos da remoção anterior, exceto na hipótese prevista no art. 
53,§ 2°. 

§ 2° - A remoção por permuta, no caso de elevação da entrância da 
Promotoria de Justiça, somente será admitida entre Promotorias de mesma 
entrância. 

Art. 268 - Em todo o Estado, servirão duzentos e dez Promotores de 
Justiça Substitutos, com sede na Capital e lotados na Procuradoria-Geral de 
Justiça, os quais exercerão as suas funções em qualquer Promotoria de 
Justiça do Estado. 

Art. 274 - É vedado ao membro do Ministério Público residir em imóvel 
locado por município ou receber auxilio do poder público municipal, a 
qualquer titulo.". 

Art. 2° - O quadro de carreira dos membros do Ministério Público, previsto 
no art. 269 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, passa a 
ser o constante no anexo desta lei. 

Art. 3° - Os Promotores de Justiça classificados, na data de vigência desta 
lei, na entrância inicial e na entrância final serão, automática e 
respectivamente, classificados na primeira entrância e na segunda entrância, 
observada a ordem de antigüidade. 

Art. 4° - Os Promotores de Justiça classificados, na data de vigência desta 
lei, na entrância intermediária conservarão essa classificação até que sejam 
promovidos para a segunda entrância. 

Art. 5° - Os Promotores de Justiça classificados na entrância intermediária, 
na data de vigência desta lei, terão, para a promoção à segunda entrância, 
preferência em relação aos Promotores de Justiça integrantes da primeira 
entrância e aos Promotores de Justiça Substitutos. 

Art. 6°- O Promotor de Justiça titular de Promotoria de Justiça de comarca 
que, por força desta lei, tenha sido classificada em entrância mais elevada e 
nela permanecer receberá, enquanto se mantiver nessa situação, os 
subsídios referentes à entrância mais elevada. 

Art. 7° - Fica assegurada, nos casos de vacância, nas comarcas com 
Promotorias de Justiça de entrância especial, a remoção interna aos 
Promotores de Justiça integrantes da comarca que possuam a mesma 
classificação da Promotoria a ser preenchida. 
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§ 2°- Somente poderão concorrer á remoção os Promotores integrantes da 
mesma entrância. 

§ 3° - Igual procedimento será adotado para as comarcas com Promotorias 
de Justiça de primeira entrância e de segunda entrância. 

Art. 8° - O Promotor de Justiça da primeira entrância cuja Promotoria tiver 
sido, por força desta lei, classificada na segunda entrância somente poderá 
pleitear remoção de uma Promotoria para outra da mesma comarca ou 
mediante permuta com outro Promotor de Justiça que esteja na mesma 
situação. 

Art. 9° - O Promotor de Justiça classificado, na data de vigência desta lei, 
na segunda entrância, cuja comarca tenha Promotoria de Justiça classificada 
na entrância especial, somente poderâ pleitear remoção por permuta com 
outro Promotor de Justiça que se encontre na mesma situação. 

Art. 1 O - Os Promotores de Justiça de entrância especial, titulares e 
auxiliares da Promotoria de Justiça do Cidadão, têm assegurada, na data de 
vigência desta lei, a sua titularidade na Promotoria Especializada 
correspondente. 

Art. 11 - Os Promotores de Justiça auxiliares de entrância especial têm 
assegurado, na data de vigência desta lei, o exercício de suas funções junto 
ás Promotorias de Justiça nas quais se encontrem lotados. 

Art. 12 -As Promotorias de Justiça criadas por esta lei serão instaladas e 
providas, observando-se a conveniência do serviço. 

Art. 13 - A instalação das Promotorias de Justiça criadas por esta lei dar-
se-á por ato do Procurador-Geral de Justiça, lavrado em livro próprio do 
Ministério Público. 

Art. 14 - Atê que, respeitado o disposto no inciso XXXVI do art. 5° da 
Constituição da República, seja implementado o subsidio a ser editado pela 
lei federal prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição da República, 
acrescentado pela Emenda à Constituição n° 19, de 4 de junho de 1998, a 
remuneração dos membros do Ministério Público será calculada nos termos 
dos arts. 24, § 1°, 32 e 125, letra "c", da Constituição do Estado; dos 
dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, e da Lei 
n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; do disposto na Deliberação da Mesa da 
Assembléia Legislativa n° 183, de 23 de março de 1976, e alterações 
posteriores, observado o disposto na Lei n° 13.200, de 3 de fevereiro de 
1999. 

Art. 15 - O membro e servidor do Ministério Público, quando aposentados, 
receberão seus proventos pela Tesouraria do Ministério Público. 

Art. 16 - As Promotorias que, em razão do aumento do número de 
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Promotores, passarem à segunda entrància, permanecerão classificadas 
como de primeira entrância até a instalação das Promotorias criadas por esta 
lei complementar. 

Art. 17 - O Promotor de Justiça classificado na entrância intermediária, 
extinta por força desta lei, cuja Promotoria tiver sido classificada na segunda 
entrância, somente poderá pleitear remoção mediante permuta com outro 
Promotor de Justiça que se encontre na mesma situação. 

Parágrafo único - O Promotor de Justiça classificado na entrância 
intermediária, extinta por força desta lei complementar, poderá pleitear 
remoção para Promotoria de primeira entrância que, no regime anterior, 
possuía aquela classificação. 

Art. 18 -A promoção ou rebaixamento, a que se referem os arts. 6° e 8°, 
não implicará alteração da classificação da Promotoria, podendo o Promotor 
de Justiça nela permanecer ou ser removido. 

Art. 19 - Casos omissos quanto à movimentação e classificação de 
membros do Ministério Público, decorrentes das modificações introduzidas 
por esta lei complementar, serão resolvidos pelo Conselho Superior do 
Ministério Público. 

Art. 20 - No caso de desmembramento de comarca, no qual a originária e a 
derivada sejam da mesma entrância, poderá o Promotor de Justiça titular da 
comarca desmembrada concorrer a remoção para a comarca derivada, tendo 
preferência sobre os demais. 

Art. 21 - Fica criado o Programa Estadual de Proteção ao Consumidor -
PROCON-MG -, na estrutura do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, nos termos do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado, para fins de aplicação das normas 
relativas às relações de consumo, especialmente as estabelecidas na Lei 
Federal n• 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no Decreto Federal n• 2.181, 
de 20 de março de 1997. 

Art. 22 - Compete ao Programa Estadual de Proteção ao Consumidor, 
órgão vinculado diretamente á Procuradoria-Geral de Justiça, exercer, por 
meio de sua Secretaria Executiva, a coordenação da política do Sistema 
Estadual de Defesa do Consumidor - SEDC -, com competência, atribuições 
e atuação em toda a área do Estado de Minas Gerais, cabendo-lhe: 

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de 
proteção e defesa do consumidor; 

11 - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas 
por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou 
privado ou por consumidores individuais; 

111 - dar atendimento e orientação permanente aos consumidores sobre 
seus direitos e garantias, processando regularmente as reclamações 
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fundamentadas; 

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos 
diferentes meios de comunicação; 

V - fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções e penalidades 
administrativas previstas na Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em 
outras normas pertinentes à defesa do consumidor; 

VI - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e 
julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela 
Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pela legislação complementar; 

VIl - elaborar e divulgar anualmente o cadastro estadual de reclamações 
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o 
art. 44 da Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990, e remeter cópia ao órgão 
federal incumbido da coordenação polit1ca do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor; 

VIII- celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do 
§ 6 • do art. 5° da Lei n• 7.347, de 24 de julho de 1985; 

IX - elaborar e divulgar o elenco complementar de cláusulas contratuais 
consideradas abusivas nas relações de consumo no âmbito do Estado de 
Minas Gerais e divulgar o elenco elaborado pelo órgão federal competente; 

X - exercer as demais atividades previstas pela legislação relativa à defesa 
do consumidor e desenvolver outras compatíveis com suas finalidades. 

§ 1° - A Secretaria Executiva do Programa Estadual de Proteção ao 
Consumidor será integrada pelos Promotores de Justiça com atribuições 
junto á Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da Capital, sendo o 
Secretário Executivo designado pelo Procurador-Geral de Justiça. 

§ 2° - A distribuição de serviços e as atividades do Programa Estadual de 
Proteção ao Consumidor serão regulamentadas por ato conjunto dos 
integrantes da Secretaria Executiva. 

§ 3° - Das decisões proferidas pelas autoridades julgadoras integrantes da 
Secretaria Executiva nos processos administrativos caberá, no prazo de dez 
dias contados da data da intimação, recurso voluntário sem efeito 
suspensivo. 

§ 4°- Na hipótese da cominação de pena de multa, o recurso será recebido 
com efeito suspensivo. 

§ 5° - Da decisão que, em processo administrativo, julgar insubsistente a 
infração recorrerá de ofício a autoridade julgadora que o presidiu. 

§ 6° - Fica criada a Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção ao 
Consumidor, composta por, no mínimo, três Procuradores de Justiça, 
designados pelo Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá proferir 
decisão administrativa definitiva, em julgamento dos recursos voluntários e 
necessários interpostos contra as decisões das autoridades julgadoras nos 
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processos administrativos. 

Art. 23- As multas aplicadas nos termos dos arts. 56, inciso I, e 57, "caput", 
da Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990, reverterão ao Fundo Estadual 
de Proteção e Defesa do Consumidor, na forma prevista em lei. 

Art. 24 - 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 dois 
exercícios financeiros, na proporção de 40% (quarenta por cento) no primeiro 
e 60% (sessenta por cento) no segundo. 

Parágrafo único - Para atender às despesas decorrentes da aplicação 
desta lei complementar no primeiro exercício financeiro de sua execução, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial para o Ministério 
Público no valor de até R$19.700.000,00 (dezenove milhões e setecentos mil 
reais), correspondentes a 40% (quarenta por cento) do total previsto para sua 
completa implementação, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n• 
4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 25- A hipótese prevista no§ 2° do art. 18 a que se refere o art. 1° 
desta lei compreende, também, as situações anteriores à vigência desta lei 
complementar. 

Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 129 e 
o§ 2° do art. 143 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 3° da Lei n° , de ). 

QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO PUBLICO 
l-CARGOS: 
-Promotor de Justiça Substituto ............................................... 210 
-Promotor de Justiça de 1• Entrância ....................................... 195 
-Promotor de Justiça de 2• Entrância ....................................... 513 
- Promotor de Justiça de Entrância Especial ............................ 262 
- Procurador de Justiça ............................................................. 182 
11- LOTAÇÃO DOS CARGOS: 
• - Os quadros foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" de 

8.6.01. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.025/2000 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n° 1. 025/2000 
dispõe sobre a Política Mineira de Incentivo, Cultivo, Consumo, 
Comercialização e Transformação dos derivados do Pequizeiro- Pró-Pequi. 

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 2, retorna a proposição a 
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esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos 
regimentais. Integra este parecer a redação do vencido no 1° turno. 

Fundamentação 
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O fruto do pequizeiro tem sido, tradicionalmente, um elemento de múltipla 
utilidade para a população do cerrado mineiro. Usado para diversas 
finalidades, o pequi é comercializado por uma parcela da população sujeita à 
economia de subsistência, para a qual ele se tornou uma fonte extra de valor 
econômico, que tem no extrativismo espontãneo o seu fundamento. Não 
existe, ainda, política governamental que vise a fomentar e estimular a 
industrialização desse e de outros frutos do cerrado, a eles agregando valor 
comercial por meio da exploração e da produção estimuladas e planejadas. A 
administração pública falta, também, tomar medidas mais efetivas de 
proteção ao ecossistema do cerrado, coibindo desmatamentos e outras 
ações perniciosas à sua conservação. 

Na forma em que foi aprovada no 1° turno, a proposição em exame 
preenche os requisitos basicos dessa política ao criar o Programa Mineiro de 
Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à 
Transformação do Pequi e dos demais Frutos e Produtos Nativos do Cerrado 
- Prõ-Pequi. Objetiva-se, também, introduzir diretrizes para que as 
populações envolvidas façam uso do bioma do cerrado de forma racional, 
numa perspectiva de sustentabilidade. O Poder Executivo criaria os 
mecanismos de incentivo à preservação das áreas do pequizeiro e de outras 
espécies do cerrado suscetíveis de manejo e realizaria estudos com vistas à 
recuperação da biodiversidade das terras públicas e devolutas nele 
localizadas. 

As diretrizes para esse programa foram amplamente debatidas por esta 
Comissão em audiência pública realizada em agosto de 2000, no 
encerramento do Seminário Pequi e os Frutos do Cerrado - Hoje e Sempre, 
em Montes Claros, ocasião em que foram recolhidos subsídios para o 
aperfeiçoamento do projeto. Desse evento, surgiram propostas que vieram 
enriquecer a proposição, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado por esta 
Comissão e aprovado no 1 o turno. Reiteramos, portanto, o nosso apoio a 
proposição em tela. 

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

1.025/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 2001. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Chico Rafael, relator- Paulo Piau. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.025/2000 

Cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, 
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à Comercialização e à Transformação do Pequi e demais Frutos e 
Produtos Nativos do Cerrado- Pró-Pequi. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à Extração, 
ao Consumo, à Comercialização e à Transformação do Pequi e dos demais 
Frutos e Produtos Nativos do Cerrado - PRÓ-PEQUI. 

Parágrafo único - O Pró-Pequi destina-se, precipuamente, a integrar as 
populações tradicionais no uso e no manejo racional do cerrado, numa 
perspectiva de sustentabilidade do bioma. 

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, na administração e na gerência do 
programa: 

I - identificar as áreas de incidência de comunidades tradicionais que vivam 
ou sobrevivam da coleta do pequi e de outros produtos nativos do cerrado; 

li -criar mecanismos de incentivo à preservação das áreas de ocorrência 
do pequizeiro e de outras espécies do cerrado suscetiveis de manejo; 

111 -realizar estudos com vistas à recuperação da biodiversidade das terras 
públicas e devolutas localizadas em áreas de cerrado retomadas pelo 
Estado, que foram objetos de contratos de arrendamento, comodato e outros 
instrumentos congêneres e utilizadas em projetos agrossilvipastoris; 

IV - criar mecanismos que assegurem a utilização, pelas comunidades 
tradicionais, por meio de suas cooperativas ou outras formas associativas, de 
áreas de reserva legal para a coleta de frutos e produtos nativos do cerrado; 

V - desenvolver experimentos e pesquisas voltados para a produção de 
mudas para o atendimento a novos plantios e a recuperação de áreas 
degradadas; 

VI - pesquisar os aspectos culturais e folclóricos relacionados com o pequi 
e os demais frutos do cerrado, divulgar seus eventos comemorativos e datas 
relevantes e identificar, dentro do programa, as áreas adequadas ao turismo 
e incentivar sua prática; 

VIl - divulgar os componentes nutricionais e medicinais do pequi e de 
outros frutos e produtos do cerrado; 

VIII - incentivar a industrialização do pequi e demais frutos do cerrado, 
mediante sua transformação em doces, licores, batidas e outros derivados; 

IX - desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualidade dos 
produtos; 

X -criar selo que identifique a área de produção e a qualidade do produto; 
XI - incentivar a comercialização do pequi e de outros frutos do cerrado e 

de seus derivados; 
XII - incentivar o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento econõmico 

dos produtores e trabalhadores envolvidos com a exploração do pequi e 
demais frutos do cerrado, bem como sua organização em cooperativas e 
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outras formas associativas. 

Art. 3° - As ações governamentais relativas ao planejamento e á 
implementação das atividades do Pró-Pequi contarão com a participação de 
representantes de instituições públicas e de organizações não 
governamentais ligadas á agricultura familiar, aos trabalhadores e aos 
produtores rurais e á proteção do meio ambiente, com atuação 
preponderante nas áreas de cerrado. 

Art. 4°- As terras públicas e devolutas arrecadadas pelo Estado localizadas 
em áreas de cerrado e que apresentem potencial agroextrativista serão 
destinadas a projetos de assentamento de trabalhadores rurais, nos moldes 
de reserva agroextrativista. 

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, mediante proposta da 
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, um centro de 
referência, com o objetivo de coordenar pesquisas, manter banco de dados, 
produzir e divulgar material didático, promover ações de educação ambiental, 
de resgate e valorização da cultura local e outras atividades associadas ao 
pequi e aos demais frutos e produtos nativos do cerrado. 

Art. 6° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta 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. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 6/6/2001, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência á Casa do falecimento do Sr. 

Divino Soares da Rocha, ocorrido em 1°/6/2001, em Várzea da Palma. (-
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 Hospital João XXIII por seus 28 anos de 

atendimento á população (Requerimento n" 2.107/2001, do Deputado Pastor 
George); 

de congratulações com o Prefeito Municipal de Taparuba pela habilitação 
da cidade ao título de Amigo da Criança (Requerimento n° 2.144/2001, do 
Deputado José Henrique); 

de congratulações com os Hospitais Biocor, Ortopédico e Felício Roxo, a 
clínica radiológica CONRAD, o Instituto de Patologia Clínica Hermes Pardini, 
os Drs. Francisco Flávio Horta Bretas, José Jefferson Martins Ferreira, Miguel 
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Faria Lima e Silvana Bori Nirachi, pela conquista do prêmio Certificado de 
Qualidade em Assistência à Saúde (Requerimento n° 2. 170/2001, do 
Deputado Eduardo Hermeto); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e com a 
Cooperativa dos Portadores de Deficiência, por celebração de convênio 
(Requerimento n° 2.197/2001, da Comissão do Trabalho); 

de congratulações com o Município de Pedra Azul pelos 89 anos de sua 
emancipação (Requerimento n° 2.227/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Pirapora pelos 89 anos de sua 
emancipação (Requerimento n° 2.228/2001, do Deputado Arlen Santiago); 

de congratulações com o Município de Coração de Jesus pelos 89 anos de 
sua emancipação (Requerimento n° 2.229/2001, do Deputado Arlen 
Santiago); 

de congratulações com a Sra. Lúcia Martins e familiares pelo lançamento 
do livro de Memórias de sua mãe (Requerimento n° 2.254/2001, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Escola Estadual Cõnego Francisco Stella, no 
Município de Estiva, pelos 35 anos de sua criação (Requerimento n° 
2.272/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Desembargador Paulo Geraldo de Oliveira 
Medina, por sua indicação para o cargo de Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (Requerimento n° 2.275/2001, do Deputado Ambrósio Pinto) . 
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ATA DA 253" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 7/6/2001 
Presidência dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Agostinho Silveira 
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Sumario: Comparecimento -Abertura - 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofícios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei n's 1.583 a 1.585/2001 - Requerimentos n's 
2.313 a 2.317/2001 - Requerimentos do Deputado Edson Rezende (3) -
Proposição Não Recebida: Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho e de 
Administração Pública e dos Deputados lvair Nogueira, Wanderley Ávila, 
Mauri Torres, Maria Olívia e Bilac Pinto - Registro de presença - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio Cunha, Doutor Viana, Luiz Tadeu 
Leite e Amilcar Martins - 2" Parte (Ordem do Dia): 1 • Fase: Abertura de 
Inscrições - Questão de ordem - Leitura de Comunicações - Decisão da 
Presidência - Designação de Comissões: Comissão Especial da Lei Robin 
Hood - Comissão Especial do Código de Trãnsito - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Edson Rezende (3); 
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final 
da Proposta de Emenda á Constituição n' 39/2000; questões de ordem; 
chamada para recomposição de quórum; suspensão e reabertura da reunião 
- Encerramento - Ordem do Dia. 

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

de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fabio 
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lvair Nogueira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Milton -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Mareio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deput<iido Dalmo Ribeiro Silva) -Ás 14h15min, a lista de 
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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 da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado João Paulo, 2°- Secretário "ad hoc", procede á leitura da ata 

da reunião anterior, que ê aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFICIOS 
Do Sr. Murilio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, informando, em 

resposta ao Requerimento n° 2.175/2001, da Comissão de Educação, que o 
Inspetor Escolar pode afastar-se para fêrias-prêmio pelo período de 30 dias. 
(-Anexe-se ao Requerimento n° 2.175/2001.) 

Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de Transportes, (3), 
informando, em resposta ao Requerimento n° 2.146/2001, do Deputado Kemil 
Kumaira, que, assim que for possível, serão providenciados 50 mata-burros 
para estradas vicinais do Município de Carai (-Anexe-se ao Requerimento n° 
2.146/2001.); esclarecendo, em atenção ao Requerimento n° 2.16912001, do 
Deputado Pinduca Ferreira, que a construção de passarela sobre a Avenida 
Amazonas ê da alçada da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte(- Anexe-se 
ao Requerimento n° 2.169/2001.); comunicando, em resposta ao 
Requerimento n° 1.870/2001, do Deputado Dimas Rodrigues, que o pedido 
de asfaltamento dos trechos Francisco Badaró - Berilo e Cristália - Grão-
Mogol foi registrado, para análise. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
1.901/2001.) 

Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Diretor-Geral do DER-MG, informando, 
em atenção ao Requerimento n° 1.87312001, da Comissão de Política 
Agropecuária, que estão em andamento os trabalhos para licitação da 
conclusão das obras de recuperação das rodovias estaduais do Sul de 
Minas; quanto às rodovias federais, a solicitação deve ser encaminhada ao 
DNER. (-Anexe-se ao Requerimento n° 1.873/2001.) 

Do Sr. Josê Luciano Pereira, Diretor-Geral do IEF, comunicando, em 
resposta ao Requerimento n° 1.832/2000, do Deputado João Batista de 
Oliveira, que a solicitação de extração de areia na área poligonal delimitadora 
do Parque do Biribiri, em Diamantina, deve ser encaminhada ao Escritório 
Regional do Alto Jequitinhonha. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
1.836/2000.) 

~------------------------------------J 
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Do Sr. Dirceu do Nascimento, Reitor da Universidade Federal de Ouro 

Preto, agradecendo o convite para participar do debate público com o tema 
"Qualidade e Acessibilidade do Ensino Superior em Minas Gerais". (- À 
Comissão de Educação.) 

Do Coronel PM Álvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG, em 
atenção ao Requerimento n• 1.679/2000, da Comissão de Direitos Humanos, 
informando que foi instaurado procedimento administrativo para investigar a 
denúncia feita pelo Sr. Sérgio Ferreira de Souza e outros, o qual concluiu 
pela não-comprovação de crime militar ou de transgressão disciplinar dos 
envolvidos. 

Do Sr. Walter Luiz de Melo, Corregedor da Corregedoria-Geral de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, em atenção ao Requerimento n° 1.674/2000, da 
Comissão de Direitos Humanos, encaminhando cópia da defesa apresentada 
pelo Registro Civil de Patrocínio, bem como da decisão emitida pelo Diretor 
do Foro dessa comarca. 

Do Sr. José Arcebispo da Silva Filho, Chefe da Divisão de Crimes contra a 
Vida, em atenção ao Requerimento n° 2.251/2001, da Comissão de Direitos 
Humanos. informando que a guia referente à agressão sofrida por Luiz 
Fernando de Oliveira Silva foi encaminhada ao 20° Distrito Policial. 

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° 1.583/2001 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a reduzir a alíquota do ICMS incidente 
sobre o queijo produzido artesanal mente. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica autorizada a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços - ICMS - incidente sobre o queijo produzido 
artesanal mente para 7% (sete por cento). 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de junho de 2001. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: O objetivo do presente projeto de lei é estabelecer melhores 

condições de comercialização do queijo artesanalmente produzido em Minas 
Gerais. A produção artesanal é feita em pequena escala, por pequenos 
produtores, que tém dificuldades na colocação de seu produto. 

Em todas as regiões do Estado, existe a produção artesanal de queijo. São 
produzidos com a observãncia das normas de higiene exigidas pela saúde 
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pública e são apreciados não somente em Minas, mas também no País, 
como é o caso dos famosos queijos do Serro, de São Roque de Minas e de 
Serra do Salitre. 

A medida proposta é também uma forma de incentivo para o aumento da 
produção mineira, que já atende o mercado nacional, o que certamente, 
aumentará a oferta de empregos, principalmente no interior do Estado, onde 
o índice de desemprego é também muito alto. 

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

PROJETO DE LEI N' 1.584/2001 
Proíbe a redução do fornecimento de energia elétrica de consumidores 

rurais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibida a redução do fornecimento de energia elétrica para 

unidade consumidora localizada em área rural em todo território do Estado. 
Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se unidade consumidora 

localizada em área rural aquela que trabalha com: 
I - atividades que utilizem irrigação, como fruticultura e o plantio de 

hortaliças, grãos e outras; 
li - atividades de silagem, beneficiamento de café, arroz e outras; 
111- atividades relativas á pecuária de leite, suinocultura, avicultura e outras; 
IV - empresas que desenvolvam a agroindústria, bem como as que exijam 

conservação de medicamentos e vacinas. 
Art. 3° - Esta lei tem por finalidade proteger e garantir os direitos do 

ccnsumidor rural de energia elétrica. 
Parágrafo único- Em caso de suspensão, corte ou apagão no fornecimento 

de energia elétrica, a ANEEL e as empresas do setor serão economicamente 
responsáveis pelos prejuízos que causarem e terão que reparar os danos 
causados aos consumidores, previstos nos arts. 14 e 22, parágrafo único, do 
Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 4° - Será proibido o corte de fornecimento de energia elétrica sobre o 
consumo excedente no setor rural. 

Art. 5° - Caberá à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -
juntamente com a Cãmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica - CGCE -
a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, e às demais 
distribuidoras que atuam no Estado criar alternativas que compensem a 
perda do volume de energia elétrica gasta pelo consumidor rural em Minas 
Gerais. 

Art. 6° - Fica a CEMIG obrigada a cumprir metas de oferta de energia 
elétrica para atender a demanda posta pelo consumidor rural. 

~------------------------------_J 
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Justificação: O objetivo deste projeto de lei é fazer com que o setor rural 
tenha um tratamento diferenciado no Programa de Racionamento de Energia 
Elétrica, para que não haJa prejuízo com relação ás diversas culturas animais 
e vegetais, suas beneficiadoras, as agroindústrias e aquelas que utilizam a 
energia elétrica para captação e bombeamento. 

Trata-se de medida de interesse dos agricultores do Estado. Nossa 
proposta visa proteger o setor de perda total na produção, principalmente em 
atividades como pecuaria de leite, suinocultura, avicultura e hortaliças, além 
de evitar prejuízos na conservação de medicamentos e vacinas. 

De acordo com documento elaborado pela Federação da Agricultura do 
Estado de Minas Gerais, 70% da produção mineira de leite são resfriados na 
propriedade, e o setor tornou-se mais dependente de energia elétrica nos 
últimos trés anos em conseqüência da instalação dos tanques de 
resfriamento e da coleta a granel. Além disso, seria difícil planejar uma 
redução da atividade, ja que a safra esta crescendo este ano entre 5% e 7% 
em relação a 2000. Deve existir a preocupação também em relação a perda 
física e da qualidade na safra de grãos, principalmente milho e soja, pois os 
silos dependem de energia elétrica para a secagem e armazenagem do 
produto. A fruticultura também seria prejudicada com o aumento da area 
plantada, desse modo, dependeria de novas ligações elétricas para irrigação 
nessas areas. 

Segundo matéria publicada no jornal "Hoje em Dia", em 4/6/2001, um 
apagão simulado realizado em uma fazenda, no interior de Minas Gerais, 
provocou a morte de 20 Jeitões e outros ficaram debilitados com diarréia 
provocada por falta de climatização adequada para a manutenção da 
engorda até o abate. 

Os serviços de telefonia e de fornecimento de agua, gas e energia elétrica 
são fundamentais para o desenvolvimento das atividades humanas. Por essa 
razão, a Resolução n' 456, de 29/11/2000, da ANEEL, que é o órgão 
nacional responsavel pela regulamentação e fiscalização dos serviços de 
energia elétrica em todo o Pais, normatizou as condições gerais de 
fornecimento de energia elétrica. 

A ANEEL estabelece, no art. 95 da Resolução n' 456, que as empresas 
fornecedoras de energia elétrica são responsaveis pelos serviços prestados e 
que estes devem ·ser regulares, continuas (sem interrupções), eficientes, 
seguros e disponíveis a todos os cidadãos. 

A Constituição Federal afirma, em seu art. 37, § 6°, que as restadoras de 
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serviços públicos são responsáveis pelos danos causados por terceiros. 
Assim também estabelecem os arts. 20, inciso IV, 95 e 101 da Resolução n• 
456, da ANEEL, o art. 25 da Lei n• 8.987, de 1995, Lei de Concessões, e o 
Código do Consumidor, em seu art. 14. 

Diante do exposto e tendo em vista o interesse do setor rural, esperamos o 
apoio dos nobres Deputados à aprovação deste projeto. 

- 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. 

PROJETO DE LEI W 1.585/2001 
Dispõe sobre a redução do ICMS incidente no açúcar e no álcool 

produzidos pelas usinas que gerarem energia elétrica a partir de biomassa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As indústrias sucro-alcooleiras instaladas ou em implementação e 

as que vierem a se instalar no Estado de Minas Gerais, produtoras de 
energia elétrica a partir de resíduos de cana-de-açúcar, gozarão de redução 
do ICMS, atendidas as disposições desta lei. 

Art. 2°- O Poder Executivo fica autorizado a reduzir em 6% (seis por cento) 
a alíquota do ICMS das usinas de açúcar e em 7% (sete por cento) a das 
usinas de destilaria de álcool. 

§ 1 o -A redução do ICMS caberá unicamente às indústrias que produzirem 
energia elétrica a partir de resíduos de cana-de-açúcar. 

§ 2° - Poderão ter reduzido o ICMS as empresas que exercerem atividade 
de comercialização de energia elétrica, com volume de energia igual ou 
superior a 1 OMW (megawatts). 

§ 3° - O beneficio fiscal referido no "caput" deste artigo vigorará pelo prazo 
mínimo de cinco anos a partir da publicação desta lei. 

Art. 3o - Parte da redução referida no art. 1 • será investida na construção 
ou na modernização de usinas para produção de energia elétrica com fins 
comerciais_ 

Parágrafo único - Da isenção, 0,5 (meio por cento) será aplicado em 
programas sociais e de meio ambiente local. 

Art. 4°- Para os efeitos desta lei, entende-se: 
I - o fornecimento de energia elétrica a partir do bagaço de cana-de-açúcar, 

aproveitando-se o vapor produzido pela queima de biomassa para 
movimentar os equipamentos da indústria e, simultaneamente, acionar 
conjuntos geradores de energia elétrica que poderá ser usada para consumo 
próprio e comercializada junto às distribuidoras e concessionárias do setor 
elétrico; é uma tecnologia normalmente implantada em indústrias de açúcar e 
álcool, de madeira e de papel e celulose, entre outras; 

11 -a geração de eletricidade a partir do uso de resíduos de cana-de-açúcar 
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apresenta vários aspectos positivos: 

a) aumenta a oferta de energia elétrica para o mercado em um prazo 
relativamente curto - até dezoito meses -, de modo a suprir, de forma ágil, 
parte substancial das novas necessidades do Estado; 

b) serão tomados como referência a safra estadual de cana-de-açúcar de 
2000 e 2001, de 1 O. 711.456 toneladas, e os avanços tecnológicos 
disponíveis para a co-geração de energia; 

c) oferta energia para o mercado na chamada época seca, já que dois 
terços da potência total operariam na safra, que coincide com o período de 
estiagem, proporcionando uma proteção operacional para o sistema elétrico; 

d) disponibiliza a energia de forma distribuída, por estarem as usinas 
situadas perto dos centros de carga e dos de consumo, reduzindo as perdas 
nos sistemas de transmissão e distribuição, tornando-se, assim, mais 
estáveis; 

e) utiliza equipamentos de fabricação nacional, como as caldeiras, que têm 
prazo de fornecimento pouco superior a um ano; 

f) usa recursos renováveis, beneficiando o meio ambiente pela absorção de 
carbono, o que proporciona licenciamento ambiental mais simples; 

g) possibilita a entrada de novos agentes na atividade de geração de 
energia, o que contribui para a consolidação do modelo de mercado 
competitivo para o setor elétrico; 

h) aumenta a competitividade geral da indústria sucro-alcooleira por 
agregar-lhe uma nova fonte de receita estável e dar melhor aproveitamento a 
um resíduo industrial. 

Art. 5° - A redução da alíquota do ICMS, proposta no art. 1°, será 
reconhecida pelo órgão público competente, mediante prévia verificação de 
que o contribuinte preenche os requisitos previstos nesta lei. 

Art. 6° -As usinas que produzirem ou irão produzir energia elétrica deverão 
investir em equipamentos retentores de fuligem, constituídos por filtros 
eletrostáticos. 

Art. r - Para a consecução das reduções previstas nesta lei, será exigido o 
cumprimento dos programas de investimentos de produção e fornecimento 
de energia elétrica para fins comerciais. 

Art. ao - As indústrias interessadas deverão requerer o incentivo do 
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Indústria e 
Comércio, devidamente fundamentadas em projetos, demonstrando a 
viabilidade do empreendimento. 

Art. go - Na ocorrência de transferência de empresas de outros Estados, a 
redução somente será concedida, em qualquer caso, se constituída nova 
empresa no Estado de Minas Gerais. 

Art. 10- Caberá á CEMIG incentivar as usinas de açúcar e as destilarias de 
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álcool a investir na co-geração de energia elétrica a partir da biomassa. 

Art. 11 - Fica o Poder Executivo obrigado, por meio da CEMIG, a comprar a 
energia elétrica excedente das usinas de açúcar e das destilarias de álcool 
produtoras de energia elétrica. 

Parágrafo único - Caberá à CEMIG prestar a assistência técnica necessária 
para a construção ou modernização de usinas co-geradoras de energia que 
utilizem o bagaço de cana-de-açúcar. 

Art. 12 - Competirá á CEMIG a construção de linhas de transmissão e 
subestações adaptadas. 

Art. 13 - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, com a CEMIG, criará o selo de certificação socioambiental do 
uso da biomassa para fins energéticos. 

Art. 14 - O Poder Executivo, por meio do Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais - BDMG -, abrirá linhas crédito para o grande, o pequeno e o 
microprodutor agrícola, bem como para micro agroindústrias de biomassa 
sucro-alcooleiras, pessoas físicas e jurídicas, com prazos de carência, taxas 
de retorno e períodos de amortização para o financiamento de construção e a 
modernização de usinas que irão produzir energia elétrica. 

Parágrafo único - O BDMG estabelecerá linhas de financiamentos para 
projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos industriais e energéticos 
a partir da cana-de-açúcar. 

Art. 15 - Compete ao Estado criar alternativas que compensem a perda de 
receita prevista no art. 2° desta lei. 

Art. 16 - Esta lei tem por objetivos: 
I -estimular o desenvolvimento de tecnologia para utilização de resíduos de 

cana-de-açúcar na produção de energia elétrica; 
11 - promover o desenvolvimento, ampliando o mercado de trabalho e 

valorizando os recursos energéticos do Estado; 
111 -aumentar o uso de subprodutos da produção de álcool, como a palha, a 

ponta e o bagaço de cana-de-açúcar, na produção de energia elétrica; 
IV - proteger os interesses do consumidor quanto á qualidade e á oferta 

dos produtos; 
V - aumentar a produção de cana-de-açúcar e álcool dos pequenos 

produtores agrícolas; 
VI - proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia; 
Vil -fixar o homem no campo. 
Art. 17 - Caberá ao Poder Executivo, por meio do órgão público 

responsável, adotar os seguintes critérios: 
I - estimular as instituições de pesquisa e de desenvolvimento a realizar 

programas cooperativos com as agroindústrias, direcionando as atividades 
para tecnologias de produção e aproveitamento de biomassa sucro-alcooleira 
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economicamente viáveis num mercado competitivo; 

11 - incentivar os produtores independentes e as concessionárias a utilizar 
bagaço, pontas e folhas de cana-de-açúcar na geração de energia 
complementar; 

111 - incentivar a criação de cooperativas agrícolas, visando promover, 
implementar e assegurar a produção de derivados da biomassa sucro-
alcooleira destinados à geração de energia; 

IV - estimular o uso de tecnologias mais eficientes na geração de energia 
elétrica do setor sucro-alcooleiro; 

V - garantir preço mínimo na compra de energia elétrica produzida a partir 
da co-geração do bagaço; 

VI - incentivar a exportação do etanol para outros países ou blocos 
econômicos; 

VIl- impedir o despejo de vinhoto e de outros resíduos líquidos nos rios; 
VIII- estimular a produção familiar de cana-de-açúcar e álcool; 
IX - realizar projetos de irrigação rural, incrementando a produtividade 

agrícola e promovendo a melhoria das condições de vida dos trabalhadores; 
X - estimular a formação de micro agroindústrias ligadas ao complexo 

sucro-alcooleiro para reduzir o impacto social das novas tecnologias na 
produção de cana-de-açúcar e álcool; 

XI - identificar, catalogar e divulgar tecnologias eficientes na produção de 
calor por queima de subprodutos da cana-de-açúcar, visando aumentar a 
eficiência energética e econômica de usinas e destilarias; 

XII - reduzir a iniqüidade da distribuição de renda entre usineiros e 
trabalhadores rurais; 

XIII - constituir um fórum permanente de discussão sobre o uso de 
biomassa canavieira para fins energéticos; 

XIV - buscar a reinstalação e a reestruturação da Câmara Setorial de 
Açúcar e Álcool; 

XV - criar um mecanismo fiscal para privilegiar e priorizar a aquisição de 
açúcar e álcool produzido no Estado, de maneira a coibir a prática de 
"dumping' em território mineiro; 

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de junho de 2001. 
Marco Régis 
Justificação: São inúmeras as vantagens da geração de eletricidade a partir 

do uso de resíduos de cana-de-açúcar, basta o desenvolvimento de novas 
matrizes energéticas renováveis, a partir da biomassa, principalmente na co-
geração de energia utilizando o bagaço de cana-de-açúcar. 

É bom lembrar que a indústria sucro-alcooleira atinge a auto-suficiência em 
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energia na safra de maio a novembro, período que coincide com a 
estiagem, que vem agravando a crise energética. Nesta fase, sobra energia, 
que poderia ser comprada pelas distribuidoras. 

Este projeto de lei tem o objetivo de, por meio da redução do ICMS, 
contribuir, em curto prazo, para o desenvolvimento econômico e o aumento 
da oferta de energia elétrica no Estado. 

A venda de energia elétrica resultante do aproveitamento do bagaço de 
cana constitui um novo produto e uma nova modalidade - estável - de 
receita para a indústria sucro-alcooleira, reforçando negócios tradicionais de 
venda de açúcar e álcool. 

A posição de Minas Gerais no "ranking" nacional dos produtores de açúcar 
e álcool - 5° lugar - não reflete o momento favorável nem as boas 
perspectivas delineadas para a indústria local. Essa realidade é espelhada 
nos resultados das últimas três safras, que registraram sucessivos 
crescimentos na produção de cana, de álcool, de açúcar e de bagaço. Para 
esta safra, as expectativas são ainda mais animadoras. O desempenho 
positivo resulta, sobretudo, da expansão das indústrias recém-instaladas no 
Triângulo Mineiro. 

A co-geração consiste na produção de energia térmica e elétrica de forma 
simultânea e seqüenciada a partir do mesmo combustível, o bagaço de cana. 
Numa primeira etapa, o bagaço é queimado em caldeiras, gerando vapor; 
este, de alta pressão, alimenta um turbogerador que produz energia elétrica, 
enquanto o vapor de baixa pressão é utilizado no processo produtivo da 
usina. 

A energia elétrica produzida é consumida na usina ou despachada para a 
rede da concessionária. No passado, não havia preocupação com a 
economia de bagaço: o objetivo principal era eliminar as sobras. A nova 
realidade é o aproveitamento máximo do bagaço, visando gerar excedentes 
de energia elétrica para comercialização. A obtenção de excedentes é 
possível com investimentos em equipamentos geradores de energia -
caldeiras e turbogeradores mais eficientes -, além de redução no consumo de 
vapor no processo de produção de açúcar e álcool. 

Existe um potencial expressivo de geração de energia elétrica com 
resíduos da indústria sucro-alcooleira que pode ser explorado em beneficio 
de vários setores da economia: produtores de cana-de-açúcar, usinas de 
açúcar e álcool, fornecedores de equipamentos para a indústria sucro-
alcooleira, empresas do setor elétrico e consumidores de um modo geral. 

Entendemos que, com a aprovação urgente deste projeto, a crescente 
demanda de energia elétrica no Pais abre novos horizontes de mercado para 
as unidades produtoras de açúcar e álcool. Minas Gerais possui 30 usinas de 
açúcar e álcool, para muitas unidades produtoras, há uma forte razão para 
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investir nesta area. 

Esta proposta de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a reduzir 
o recolhimento do ICMS dos produtos em questão, quando conjugados na 
geração de energia elétrica. 

Como o Governo de Minas continua dando passos decisivos para ampliar a 
produção de energia elétrica, pedimos aos nobres Deputados a aprovação 
deste projeto, que muito contribuíra para abastecer não só o Estado, mas 
também o Brasil. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.313/2001, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja consignado nos 

anais da Casa voto de congratulações com o jornalista e escritor Luiz Ribeiro 
pelo lançamento do livro "Corpos a Venda". (-À Comissão de Transporte.) 

N° 2.314/2001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretario do Trabalho, com vistas a que se liberem recursos para a 
conclusão do Centro Comunitario do Povoado de São Pedro. (-À Comissão 
do Trabalho.) 

N° 2.315/2001, da Comissão de Administração, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que, quando se encontrar a 
solução para os problemas dos mutuarios da MinasCaixa, seja dada ciência a 
esta Casa, a fim de que a referida Comissão possa contribuir na divulgação 
dos fatos junto aos interessados. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.316/2001, da Comissão de Justiça, solicitando seja formulado apelo 
ao Secretario da Saúde com vistas a que sejam incluídos, na relação de 
medicamentos a serem fornecidos pelo Estado, os necessarios ao tratamento 
de diabetes. (- À Comissão de Saúde.) 

N° 2.317/2001, da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhado ao 
Presidente do IPSEMG pedido de informações relativas a diaria de viagens 
autorizadas por esse Instituto durante os meses de março, abril e maio do 
corrente. (- À Mesa da Assembléia.) 

- São, também, encaminhados a Mesa requerimentos do Deputado Edson 
Rezende (3). 

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

de receber a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja considerado o tempo de 
serviço prestado ao Estado no concurso público a realizar-se na area da 
educação. 
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Comunicações 

- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do 
Trabalho e de Administração Pública e dos Deputados lvair Nogueira, 
Wanderley Ávila, Mau ri Torres, Maria Olívia e Bilac Pinto. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos Vereadores José 

Afonso Dias e Nelson Zetula e da ex-Vereadora Cidméia Nascimento Couto, 
de Santa Rita de Caldas. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, visitantes, imprensa, o assunto que me traz a esta tribuna diz 
respeito às medidas anunciadas ontem pelo nosso ilustre Governador Itamar 
Franco. Tive a oportunidade de ouvir inúmeras pessoas, desde as mais 
humildes, como o porteiro do meu prédio, até colegas Deputados, 
comerciantes e empresários. Estive, ontem à noite - como já aconteceu 
diversas vezes -, participando do programa "Noite de Queijos e Vinhos", 
promovido pela Fundação CDL, em benefício de crianças carentes, em que 
pude conversar com diversas pessoas sobre esse assunto. Num primeiro 
momento, sem dúvida alguma, o Governador Itamar Franco está 
absolutamente correto, ao enviar um recado a todo o País, mostrando que 
Minas, ao longo do tempo, sempre esteve preocupada com os problemas do 
Brasil, apesar de se tratar de uma questão nacional em função da 
complexidade da geração e da distribuição de energia, que depende das 
águas de nossos rios, pois 95% da nossa energia é hidráulica. O Governo 
Federal. como dormiu um sono profundo durante todo esse tempo, deixando 
de fazer os investimentos e o planejamento necessários, é o grande 
responsavel por este momento que estamos vivendo. 

É lógico que temos a nossa parcela de culpa. Estamos pagando uma conta 
que devemos há muito tempo, em função do que fizemos com o planeta 
Terra há milhares de anos. Não tivemos o cuidado e o respeito para com 
essa dádiva que Deus nos deu. Hoje estamos pagando a conta. · 

O "Estado de Minas", no Dia Mundial do Meio Ambiente, mostrou uma 
situação que ocorreu na Groenlândia. Pela primeira vez, os cientistas 
observaram que grande parte das geleiras estava derretida, formando um 
grande mar, mostrando que, no planeta Terra, está aumentando a 
temperatura. E isso pode modificar completamente a crosta terrestre. As 
pessoas que estudam esse tema sabem disso. Não nos adianta, neste 
momento, querer impingir àquele ou àquele outro a culpa. É preciso 
contornar a crise, é preciso sugerir alternativas e encararmos a questão de 
frente. E o tom dado pelo Governador Itamar Franco se destaca em dois 
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aspectos. O Governador exortou o povo mineiro e o povo brasileiro a 
colaborar, a fazer racionamento. O Governador disse que não imporá aos 
mineiros maiores sacrifícios, não deixará que o terrorismo imposto pelo 
Governo Federal tome conta dos mineiros e vai aguardar, inclusive, uma 
decisão judicial a esse respeito. Mas, nesse primeiro momento, S. Exa. não 
vai falar de mais sacrifício para o povo mineiro. Não imporá isso através dos 
canais competentes do Governo, mas deixa claro que é importante que cada 
um de nós faça a sua parte, racionando o uso da energia, e não apenas o 
uso da energia elétrica, mas o bem maior, porque o Governador Itamar 
Franco foi um dos primeiros a levantar essa questão, que é o uso das águas. 
Temos de ter essa compreensão, e o Brasil está sendo convidado a discutir 
essa questão energética, a discutir o uso das nossas águas. 

E vejam os senhores o que a imprensa nacional traz nesses dias. Sabemos 
da importância da hidrovia Paraná-Tietê, que congrega partes dos Estados 
de São Paulo, Paraná e atê Minas. É uma hidrovia que transporta mais de 
1.000t de grãos. E tivemos de fazer uma transposição das águas do rio Tietê 
para que ele fosse navegável. Mas se fizéssemos o redesvio, vamos chamar 
assim, economizaríamos umas três usinas hidrelétricas. Então, para o que 
chamo a l'ltenção dos senhores? Quero dizer existem algumas alternativas. 
Que não façamos isso todos os dias, mas sim nos finais de semana. 

Na semana que passou, no Dia Mundial do Meio Ambiente, estive na nossa 
querida Sete Lagoas, onde sou votado, e, com a participação do Vereador do 
meu partido, companheiro Balu, fizemos um ciclo de debates a respeito 
dessa questão ambiental. Aliás, foi o primeiro fórum ambiental de Sete 
Lagoas, patrocinado pela Câmara Municipal, através da Comissão de Saúde 
e Meio Ambiente, presidida pelo companheiro Balu, e também pela Prefeitura 
de Sete Lagoas. 

Naquela oportunidade, Deputados, discutimos um projeto sobre o qual se 
tem conversado e gestado há bastante tempo, especialmente por parte da 
CEMIG. Esteve lá o eng. Eduardo Costa, que representou a CEMIG, 
mostrando os dados e levantamentos feitos há bastante tempo e qual é a 
alternativa energética para Sete Lagoas e para aquela região. Hoje, Sete 
Lagoas tem 16 empresas controlando 35 altos-fornos, que dissipam 
diariamente gases e calor, que podem ser transformados em energia. 
Atualmente, essa é uma tecnologia de sucesso, realizada no Estado do Mato 
Grosso. Estamos solicitando à Comissão de Meio Ambiente da Casa que 
faça uma comissão para visitar essa tecnologia em Mato Grosso. Nossa idéia 
é justamente transformar em energia esses gases, que são dissipados e que 
estão, na verdade, poluindo nosso ar. Isso é absolutamente possível. 
Evidentemente que há uma questão financeira. Segundo os levantamentos 
feitos pelo João César, um geólogo e entusiasta dessa área, que suscitou 
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essa questão e que fez a sugestão à Prefeitura de Sete Lagoas, por 
intermédio da Secretaria do Meio Ambiente e de seu titular, João Batista, e 
do Vereador Balu, companheiro do meu partido, é absolutamente viável, é 
tão-somente uma questão financeira. 

Para terem uma idéia, para cada alto-forno transformar os gases e o calor 
em energia, seriam necessários investimentos de mais de R$1.000.000,00. 
Não é tanto assim. Hoje, pretendemos motivar o Governo do Estado, a 
CEMIG já está motivada nesse sentido. Na Comissão de Meio Ambiente da 
Casa, já aprovamos a realização de uma audiência pública para se discutir 
esse assunto, para a qual chamaremos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, 
a Secretaria de Meio Ambiente, o IEF e a própria CEMIG, para nos 
aprofundarmos nessa questão. Portanto, é uma alternativa energética. 

O Pais tem que procurar uma solução, devemos emprestar nossa 
inteligência e dedicação para criar alternativas para que o Pais saia dessa 
crise em que nos encontramos. Quero, mais uma vez, ratificar, da minha 
parte, e tenho certeza de que falo em nome de vários Deputados e de grande 
parte da população, dizendo que o Governador Itamar Franco está 
absolutamente correto quando defende um respeito maior ao povo mineiro e 
às atividades que se realizam em Minas. Minas, ao lado dessa grande 
empresa que é a nossa CEMIG, tratou de fazer seus investimentos. Talvez 
não tenham sido investimentos que viessem a suprir as necessidades, mas, 
pelo menos, Minas está fazendo muito mais do que outros Estados. Não 
podemos impor esse desgaste e sacrifício à população mineira. O 
Governador Itamar Franco está, portanto, absolutamente correto, quando age 
com cautela, lembrando que se o Poder Judiciário intervier na questão -
existem inúmeras liminares já concedidas ao Governo mineiro -, e o 
Governador, obviamente, é um homem que respeita as leis, mesmo 
discordando, vai cumprir a legislação. Mas, neste momento, com prudência, 
em respeito ao povo mineiro e ao que Minas tem feito para gerar energia, o 
Governador Itamar Franco não concorda, e nós também não concordamos 
em impor ao povo mineiro mais esse sacrifício. 

Quero, desta tribuna, cumprimentar nosso Governador, dizer que estamos 
ao seu lado para motivar nossa população a continuar fazendo o 
racionamento para preservar nossos recursos energéticos, nossas águas, ter 
mais amor, carinho e respeito por nosso planeta Terra, essa dádiva que Deus 
nos deu. Mas, acima de tudo, não aceitamos que o Governo Federal, 
incompetente como foi, que não fez sua parte, venha ditar normas em Minas 
Gerais. 

Solicitamos ao Presidente desta Assembléia que determine que uma 
comissão dos Deputados da Frente Parlamentar Jorge Hannas visite as 
turbinas de Três Marias e Furnas para comprovar o que o Governo Federal 



julgou, com o sucateamento e o enfraquecimento dessas empresas, não 
tratando de fazer investimentos. 
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O Governo Federal diz à população brasileira que devemos trocar os 
nossos aparelhos eletroeletrônicos para consumir menos energia. Por que o 
Governo Federal não tratou, por exemplo, de ter turbinas mais modernas que 
possibilitasse menor vazão de água. O Governo Federal não fez sua parte e 
está querendo impor maior sacrifício ao povo mineiro e brasileiro. Não 
concordamos com essa situação e vamos estar aqui, desta tribuna, junto com 
o Governador Itamar Franco, contradizendo o Governo Federal, mostrando 
suas mazelas, as conseqüências de seus atos e, principalmente, a 
incompetência do Governo Federal. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoal das 

galerias, imprensa, funcionários da Casa e aqueles que nos acompanham 
pela 1V Assembléia, volto à tribuna desta Casa para trazer alguns fatos ao 
conhecimento do povo mineiro. Inicialmente, vou me referir ao Fundo de 
Assistência ao Trabalhador- FAT -, para chamar a população à reflexão do 
quanto o dinr.eiro desse fundo poderia estar sendo muito mais útil ao 
trabalhador. No entanto, isso não vem ocorrendo, porque uma das metas 
principais, que é o investimento na profissionalização dos trabalhadores, não 
tem acontecido. A maioria absoluta dos cursos que vêm sendo dados são 
muito mais informativos do que profissionalizantes, para nossa tristeza e 
decepção. com muitas empresas estabelecidas especificamente para serem 
intermediárias entre o FAT, a origem dos recursos, e as associações e 
comunidades na execução de cursos. Grande parte dessa verba fica retida 
com as empresas intermediárias, não trazendo beneficio ao trabalhador. 

Temos que denunciar essa situação. Acionarei os Deputados Federais de 
Minas com os quais temos relacionamento para que se faça maior cobrança 
com relação ao bom emprego do FAT, visto que está servindo para o 
enriquecimento de pessoas que não têm nada a ver com os trabalhadores. 
Está havendo um gasto irregular, deveria ser um investimento. Então, o 
dinheiro público, mais uma vez, não está trazendo beneficio para o povo, 
principalmente para a classe trabalhadora, de onde saem esses recursos. 
Como se trata de assunto da alçada da Câmara e do Senado Federal, vamos 
pedir aos parlamentares de Brasília que cobrem, com mais rigor, a execução 
desses cursos, para que sejam realmente profissionalizantes. Ao final de um 
curso profissionalizante, a pessoa já está dominando aquela profissão e entra 
no mercado para trabalhar. Isso não vem acontecendo no uso dos recursos 
do FAT. 

Muitas irregularidades vêm acontecendo e merecem uma investigação 
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maior por parte do Congresso Nacional, que é o órgão responsável e 
fiscalizador. Nós, Deputados desta Assembléia, temos de alertar e chamar a 
atenção, já que não nos cabe diretamente investigar as irregularidades. 
Pedimos que haja realmente uma boa aplicação dos recursos do FAT, em 
beneficio, principalmente, da valorização do trabalhador. 

O outro assunto que me traz a esta tribuna é Pirapora. Se Deus quiser, 
amanhã estaremos lá, juntamente com outros Deputados, na abertura oficial 
dos trabalhos que transformarão o rio São Francisco em patrimônio mundial. 
Muitas entidades estarão presentes, como a Associação Comercial. 
Parabenizo-a na pessoa do seu Presidente, Dr. Artur Lopes, que está 
apoiando essa iniciativa importante em favor da valorização do rio São 
Francisco. 

Esse rio, há muito tempo, foi esquecido por todas as autoridades. Foi 
redescoberto, agora, após a ameaça de transposição de suas águas sem 
tratamento algum. O rio está sendo deteriorado desde as suas nascentes até 
a sua desembocadura no oceano Atlãntico. 

Como membro da comissão desta Casa que analisa a transposição das 
águas do São Francisco, quero chamar a atenção para um fato. Antes de 
determinarmos a execução de alguma atividade quanto a essa questão, 
precisamos analisá-la com a razão. Antes de transpor as águas do São 
Francisco, temos de dar sustentação e proteção a sua nascente, dar 
proteção a suas águas, principalmente despoluindo os seus afluentes e as 
suas próprias águas, corrigindo o que há de depredação ao longo do seu 
trajeto. Esse rio é uma tradição do nosso País. Minas age com acerto quando 
se preocupa e toma atitudes para valorizar os cursos de água dos nossos 
rios, porque temos muitos rios que nascem em nosso Estado. 

Amanhã, teremos oficialmente a abertura de um movimento que 
transformará o rio São Francisco em patrimônio mundial, não nacional. 
Queremos transformá-lo em um patrimônio mundial, porque o seu valor é 
extremamente importante para o nosso País e o nosso planeta Terra. 
Estaremos lá, acompanhando e apoiando todos os trabalhos em benefício da 
revitalização, da vida e da segurança do Velho Chico, como é conhecido o 
nosso querido São Francisco. 

Quero ainda, no tempo que me resta, parabenizar os organizadores da 58' 
Exposição Agropecuária realizada na minha querida Curvelo. Ela foi um 
sucesso total. Temos de reconhecer o trabalho das pessoas que se dedicam 
a valorizar a agropecuária. O nosso Estado, que tem uma vocação grandiosa 
para isso, merece ser destacado, como foi na exposição que ocorreu em 
Curvelo. Queremos deixar gravados nos anais da Assembléia o nosso 
regozijo e o reconhecimento a todos que ajudaram e trabalharam na 
organização da 58" Exposição. 

~------------------------------_J 



246 
Ainda ontem, todo o pessoal de função pública que preencheu os 

requisitos exigidos pela Proposta de Emenda à Constituição n° 39 foi 
beneficiado. Queremos que todos os funcionários do Estado nessa situação 
recuperem sua dignidade, e faremos o que pudermos, enquanto legisladores, 
para que possam ter reconhecido seu trabalho, sendo recompensados com 
salários dignos. Parabenizamos os mais de 18 mil funcionários estaduais e 
lembramos-lhes que fizemos apenas a nossa obrigação, corrigindo essa 
injustiça para com pessoas que sempre realizaram seu trabalho com o 
objetivo de beneficiar Minas Gerais. 

Os funcionários da MinasCaixa também, depois de dois anos e quatro 
meses, estão vendo ser coroada de êxito sua luta de tanto tempo. No fatídico 
15/3/91, esses funcionários, concursados, que trabalhavam com 
competência, tiveram seus empregos "assolapados" da noite para o dia. 
Ficaram desempregados, quando o fechamento da MinasCaixa nada tinha a 
ver com eles. Há mais de seis anos estão vivendo uma situação injusta, e 
desde o inicio do meu mandato luto por sua causa, contando com o apoio 
dos pares desta Casa e o interesse do Governo atual. O Governador Itamar 
Franco assumiu esse compromisso, e agora vemos a realização do sonho 
desses funcionários. 

Já estamos aguardando a publicação, no "Minas Gerais", da negociação 
prometida pelo Secretário de Recursos Humanos a toda a categoria, após o 
trabalho incansável do Secretário Henrique Hargreaves, da Procuradora do 
Estado Carmem Lúcia, do Secretário da Fazenda e, fundamentalmente, do 
Governador Itamar Franco. A qualquer momento, veremos a publicação da 
convocação dos ex-funcionários, para negociarem um termo de acordo 
previsto pela lei que se originou do Projeto de Lei n° 40, de minha autoria. 
Todos poderão negociar e ter novamente reconhecidos seus direitos, entre 
eles, um pagamento digno pela dedicação de sua vida, ao longo de tantos 
anos, á saudosa MinasCaixa. 

Farei um pronunciamento sobre esse assunto, pela grandiosidade do 
atendimento que o Governo do Estado dispensa a mais esse grupo de 
injustiçados funcionários admitidos no Estado pela função pública para 
solucionar um problema que aconteceu há dez anos. 

Com relação às águas e á energia elétrica, não poderia deixar de 
parabenizar o Governador Itamar Franco por sua coragem e determinação. 
Desde o inicio do seu Governo, ocupou-se em cuidar da segurança do 
Estado e do Pais, valorizando as águas e a energia elétrica, comprando a 
parte que tinha sido vendida ao sócio minoritário, que tinha o direito do veto, 
ou seja, de impedir o progresso e o desenvolvimento da CEMIG, e restituiu 
ao Estado o domínio total dessa empresa. Hoje, vemos o Governador, de 
cabeça erguida, lutar em defesa dos interesses do nosso Estado e do Pais. 
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Parabenizo o Governo. Acreditamos que, até o final, muito acontecerá em 
beneficio da grandeza do Estado e do nosso povo. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
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O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, na 
segunda-feira, dia 11, às 14 horas, neste Plenário, haverá um debate da 
maior importáncia, que será realizado, a nosso pedido, pelas Comissões de 
Direitos Humanos e Transporte desta Casa. O tema será "a viabilidade 
jurídica, econômica e social das rádios e 1Vs comunitárias". Nôs, do interior 
do Estado, sabemos da importância dessas emissoras pequenas de rádio, 
pois prestam inestimáveis serviços às cidades menores que não têm a sua 
rádio comercial, mas a perseguição é muito grande. Por essa razão, 
propusemos esse debate. Aproveitamos para convidar todos os responsáveis 
pelas rádios comunitárias. Muitas delas estão na clandestinidade e são 
chamadas, erroneamente, de rádios-piratas. Com esse debate, buscaremos 
uma solução para a questão jurídica do bom funcionamento dessas 
emissoras. Concedo aparte ao Deputado Luiz Menezes. 

O Deputado Luiz Menezes (em aparte)* - Esclareço ao nobre colega que 
ainda não existe concessão para as rádios comunitárias. O Ministério das 
Telecomunicações ainda não abriu a concorrência para essas concessões. A 
maioria dessas rádios clandestinas não têm condições de funcionar, pelo 
baixo índice de publicidade e pela incompetência administrativa de indivíduos 
que não sabem comunicar e que usam palavrões e tudo o mais. Nobre 
colega, tenha paciência, não podemos anarquizar a radiofonia brasileira. Se 
for do jeito que deseja, será criada uma confusão, serà um balaio-de-gatos 
com um cachorro dentro. Obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Nobre Deputado Luiz Menezes, sabe do 
apreço que tenho por V. Exa., não apenas pela sua idade, que, aliás, o torna 
muito jovem entre nôs, nesta Casa, mas principalmente pela sabedoria das 
suas palavras. Mas ouso discordar apenas quando diz que o funcionamento 
dessas rádios é impossível. O que não é possível é essa exclusividade e 
esse "cartôrio" que criaram para os proprietários de rádio. Falo isso à vontade 
porque sou um dos proprietários de uma emissora comercial de rádio em 
Montes Claros. Ainda assim, sou a favor da livre manifestação do 
pensamento e da organização das emissoras. É evidente que o ideal seria 
colocar cada um em seu lugar, para que não haja confusão, mas é 
perfeitamente possível desmistificarmos a questão de que somente por meio 
de concessão pode funcionar uma emissora de rádio, porque há cidades 
pequenas que não comportam o funcionamento de emissoras comerciais. 
Nesses lugares, uma ou duas rádios causam grande beneficio e inestimável 
trabalho à população. 
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a questão das rádios comunitárias. 

248 

Hoje e amanhã, em Pirapora, teremos um momento da maior importância 
para o desenvolvimento dessa região ribeirinha, com a presença de 
Governadores, inclusive o Governador Itamar Franco e o Vice-Governador 
Newton Cardoso, Deputados de outros Estados da Federação banhados pelo 
rio São Francisco. Estaremos, num esforço coletivo, buscando transformar o 
rio São Francisco em patrimônio da humanidade. Em Pirapora, obtive minha 
segunda maior votação e represento a ala do PMDB e alguns partidos de 
oposição ao Governo local. Sentimos a importância mágica desse momento. 
Pirapora está em festa para receber dezenas de autoridades e de 
ambientalistas. Amanhã será o dia mais importante da história da cidade. 
Estaremos lá, junto a outros Deputados desta Casa, para festejar com o povo 
esse grande acontecimento. 

Parabenizo o jornalista Luís Ribeiro, da sucursal do jornal "Estado de 
Minas" em Montes Claros, pelo lançamento, ontem, do livro "Corpos à 
Venda". Trata-se de um resumo aprofundado das principais reportagens que 
aquele jovem e combativo jornalista fez para o jornal "Estado de Minas", 
buscando, em Montes Claros e no Norte de Minas, um fato da maior 
gravidade: a prostituição infantil. É um assunto que tem preocupado a todos 
dessa cidade, e o jornalista enfoca-o com rara percepção, num livro que 
passará a ser referência obrigatória no estudo do assunto. Está de parabéns 
o jovem, combativo e investigador jornalista de Montes Claros Luís Ribeiro, 
assim como o jornal "Estado de Minas", que lhe deu toda a cobertura, 
participando da elaboração do livro. Também esta Casa tem participação na 
elaboração do livro. 

Quanto à questão da crise energética brasileira, recebi um documento da 
Secretaria de Estado das Minas e Energia, do Governo Itamar Franco e 
Newton Cardoso: "Análise e contribuições sobre a crise energética". 
Enquanto o Governo Federal, por meio de medidas provisórias, 
inconstitucionais e esdrúxulas, cria normas, revogando-as no dia seguinte, 
enquanto revive, de antemão, o "apagão" dos próximos anos, na busca de 
alternativas, o Governo de Minas, tendo à frente a CEMIG, analisou a 
situação e tem contribuições a dar para a redução do grave problema 
energético por que passa o País. Infelizmente, não poderemos fazer a leitura 
do documento na sua íntegra, mas leremos alguns pontos importantes. O 
pivô da crise energética, no Brasil, a meu ver, são as privatizações ocorridas 
nos últimos anos no setor. Um setor de grande importância foi entregue, em 
grande parte, à iniciativa privada, que passou a ter o controle financeiro da 
energia, com finalidade lucrativa, passando a ser causa direta do problema 
que enfrentamos. 
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O Deputado Luiz Menezes (em aparte)*- Sejamos francos e sinceros: o 

que fez nosso Presidente da República nestes anos todos? Nada, é apenas 
um Presidente de palanque, de promessa, elegante, vaidoso como ninguém. 
O que ele fez, não me referindo apenas á parte elétrica? Em parte nenhuma 
do Brasil, ele fez coisa alguma, a não ser privatizar, inclusive vendendo bens 
do Brasil a preço de banana, como foi o caso da Cia. Vale do Rio Doce. 
Todos sabemos que a Vale do Rio Doce, em menos de dois anos, se pagou. 
O Brasil jamais teve um Presidente tão vaidoso como o atual, mas é 
totalmente inoperante nosso Presidente. Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Faço minhas as palavras de V. Exa., 
Deputado Luiz Menezes, sem acrescentar nada, pelo brilhantismo da sua 
fala. Queria destacar que, ontem, o que se anunciou da palavra do Sr. 
Governador Itamar Franco, a qual está consubstanciada neste documento 
que estou aqui a analisar junto com os senhores e senhoras que nos 
acompanham neste pronunciamento, não foi nada que nos surpreendesse, 
porque conhecemos a fibra, o caráter do Governador Itamar Franco. Mas os 
brasileiros que não o conheciam tanto e certos mineiros que vivem de 
sabujice em relação ao Governo Federal podem ter-se surpreendido; dai, 
podem ter sido geradas algumas criticas. 

Vi um Governador sério e responsável, criando medidas concretas, 
analisando com seriedade, sem invencionice nem nenhuma fibra de 
demagogia. O que destacou muito a imprensa brasileira foi Itamar Franco ter 
dito que ninguém vai pagar a mais conta de luz nem vai cortar a luz de 
ninguém e que, absolutamente, não irá tomar nenhuma medida mais 
drástica. 

Antes de dizer isso, o Governador deixou claro que é a favor de se fazer o 
racionamento, de se fazer economia de energia, de evitarmos o consumo 
exagerado. Ele, por sinal, deu o exemplo, tanto que o Palácio da Liberdade, 
quando passamos em frente, à noite, está inteiramente às escuras. O 
Governador, cônscio de sua responsabilidade, está recomendando a 
economia de consumo, a redução no consumo, porque isso é essencial para 
garantir ao Brasil a energia elétrica por mais tempo. Mas o Governador do 
Estado, diante de uma medida provisória inconstitucional e ilegal que 
determina que as concessionárias cortem a conta de quem não faça 
economia, recomenda à CEMIG que não aceite, que não cometa o desatino 
de praticar essa injustiça contra milhares de lares, sobretudo de gente mais 
humilde. O Governo do Estado não é a mão de gato do Presidente da 
República, para fazer aquilo que é impopular, que ele quer que as 
concessionárias estaduais façam. Se a medida provisória é inconstitucional, 
ninguém tem o dever de cumpri-la, aliás, todos temos o direito de nos insurgir 
contra medida provisória que seja inconstitucional. 
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Para o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, que recomendou 

que o Governador Itamar Franco fosse á justiça argüir uma ADIN, 
respondemos a ele que isso já foi feito, já está na justiça para apreciação do 
Judiciário, até agora com vitória para o povo. O Governador do Estado está 
amplamente embasado na legislação pátria e na lei que o garante. 

Quero aqui falar da atitude corajosa de Itamar Franco, a qual encanta a 
todos do Brasil. E, como conseqüência, produz o crescimento da 
popularidade e do respeito do povo brasileiro para com Itamar Franco e, 
automaticamente, como em uma gangorra, o afundamento, o esvaziamento 
do capital do sorriso do Presidente Fernando Henrique Cardoso, porque 
Itamar está no caminho certo. 

Desde quando elegemos Itamar Franco, soubemos que teria um topete alto 
para reagir ante os absurdos do Governo Federal. Há pouco tempo, tínhamos 
um Governador medíocre, que não tomava atitudes coerentes, corajosas, 
contra o Governo Federal. Agora, temos um Governador que tem autoridade 
moral para se insurgir contra os absurdos do Governo Federal e tem feito 
isso em defesa dos interesses do povo mineiro, sempre que estes são 
colocados em xeque. 

Gostaria de destacar alguns pon~~s do documento que serve de base para 
as posições do Governador Itamar Franco, tomadas ontem. (-Lê:) 

"O Brasil está vivendo uma das mais sérias crises da sua história, com a 
falta de um insumo básico- talvez o principal para o seu desenvolvimento -, a 
qual, além de afetar as fontes de renda e de sobrevivência, ameaça a 
segurança e o bem-estar de grande parte da população. 

A falta de energia elétrica, por imprevidência ou distorções do modelo que 
se tentou implantar no País, nos traz agora sérias conseqüências. 

Existe um risco real e iminente de "apagões", enquanto está faltando 
consistência legal e de atitude nas medidas preventivas adotadas, que 
mudam quase que diariamente". 

A partir daí, o documento mostra os motivos, as causas, o modelo e as 
principais condicionantes desse problema. (- Lê:) 

"O Governo Federal se viu imobilizado diante da crise, apesar de ter os 
instrumentos para evitá-la. 

Tais medidas" - impopulares - "impediram o acesso das empresas estatais 
a novos empréstimos e financiamentos", o que aconteceu desde 1996. 

"As empresas estatais foram impedidas de investir devido ao 
contingenciamento do crédito para o setor publico. 

Se os investimentos para o crescimento da oferta tivessem sido executados 
nos níveis do crescimento da demanda, a água que afluiu aos reservatórios, 
somada ao armazenamento remanescente, teria minimizado os efeitos do 
período seco". 



z 
õ 

e 
;; 

251 
Sr. Presidente, ao que parece, não tenho mais tempo. Vou encerrar a 

minha participação, mas, como Líder, vou requerer a palavra, para, logo que 
for possível, continuar fazendo a análise desse documento, que é da maior 
importância, porque esclarece muito e de maneira límpida o atual momento 
de gravidade por que passa o nosso Pais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins-
O Deputado Amilcar Martins• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. 

Vereadores que nos visitam, minhas senhoras· e meus senhores; volto a esta 
tribuna - e, hoje, de alma lavada - para mostrar a importância do papel da 
base da Oposição nesta Assembléia, dos Deputados que exercem a 
oposição nesta Casa e são fiscalizadores do Poder Executivo. É a nossa voz, 
a nossa ação, a nossa vigilância que tem permitido que, pelo menos, 
minimizem-se, em alguma medida, os desmandos, os absurdos e a 
corrupção que grassa ao longo do malfadado Governo Itamar Franco. 

Esse Governador encabeça, hoje, a lista dos sujões, a lista das entidades 
ambientalistas que desrespeitam o meio ambiente em Minas Gerais. O 
Governador Itamar Franco, com justiça, por desrespeitar, por meio do IEF, o 
meio ambiente em Minas Gerais, encabeça essa lista. Esse é, apenas, mais 
um titulo que recebe como reconhecimento do mal que tem feito a Minas 
Gerais, sem considerar os gestos de demagogia escancarada, irresponsável, 
de criação de factóides políticos, de oportunismo político num momento de 
sofrimento para o povo brasileiro e mineiro. Está estimulando as pessoas a 
não participar do grande esforço nacional de contenção de consumo de 
energia. 

O Governador de Minas, cuja população estava dando exemplo, estava 
liderando esse esforço, teve coragem, ao contrário dos partidos mais 
radicais, que já não acreditam em "quanto pior, melhor'', de desestimular a 
contenção, o que é bom para ele, para o seu projeto político pessoal, e não 
para Minas, para os mineiros e para o Brasil. 

Deputado Ermano Batista, vejo, com prazer, que V. Exa. se posiciona para 
solicitar um aparte. Solicito-lhe, apenas, que me permita expor o assunto que 
me trouxe a esta tribuna; logo depois, terei muito prazer em conceder-lhe 
aparte. 

Dizia que estou de alma lavada, porque hoje, pela primeira vez, desde o 
início do Governo Itamar Franco, o povo mineiro ganha na justiça contra os 
desmandos desse Governo corrupto, que foge ás mais caras tradições 
políticas de Minas Gerais. Estou-me referindo a uma sentença - e não a uma 
investigação do Ministério Público - do Poder Judiciário do Estado de Minas 
Gerais, proferida pelo eminente Juiz de Direito Pedro Carlos Bitencourt 
Marcondes, em 4 de junho, condenando alguns representantes do Governo 
de Minas. que, em nome do Governador Itamar Franco, cometeram atos de 
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desatino, de desrespeito à coisa pública. Estou falando daquelas 
dispensas de licitação na época das chuvas que assolaram o Sul de Minas, 
quando, num oportunismo jamais visto, alguns administradores públicos se 
aproveitaram para defender apadrinhados e distribuir benesses para algumas 
empreiteiras fazerem, sem licitação, obras de reparação de estradas no Sul 
de Minas. 

Tenho orgulho disso, porque fui eu que, desta tribuna, fiz essa denúncia. 
Além disso, entrei com duas representações no Ministério Público de Minas 
Gerais; estão aqui, protocoladas. A primeira foi feita ao Dr. Antônio Sérgio 
Tonel, Promotor de Justiça da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público 
de Minas Gerais, datada de 28/2/2000: solicitei que o Ministério Público 
investigasse a real razão da dispensa das licitações. No dia seguinte, ao 
descobrir mais falcatruas publicadas em fevereiro, fiz uma segunda 
representação, como aditamento à representação anterior, dirigindo-me, 
dessa vez, ao Dr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Promotor de Justiça da 
Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais. Está tudo 
documentado pelos jornais da época, em que apareço, nesta tribuna, fazendo 
as denúncias ao povo de Minas Gerais, comentando sobre o desvio de 
dinheiro público, sobre a vergonha de termos um Governo corrompido e 
corrupto, que é denunciado a cada dia. 

Esses dois Promotores, com a autonomia e independência que 
caracterizam a tradição do Ministério Público de Minas Gerais, acataram as 
representações e encaminharam à justiça o resultado das minhas 
investigações. A justiça proferiu essa sentença contra os Srs. Antônio 
Bortoletti e Eugênio Botinha, condenando-os por atos de improbidade 
administrativa. 

O Juiz, com muita clareza, diz o seguinte: "Aproveitando das fortes chuvas 
que assolaram o Sul do Estado no período de janeiro de 2000 "(etc., etc.)", ao 
arrepio da Lei n° 8.666/93, dispensaram de licitação e concederam, num 
primeiro momento, 18 autorizações para obras sem licitação, envolvendo um 
total de 55 obras e um total de R$70.000.000,00". Essa sentença lava a alma 
do povo de Minas Gerais. É uma sentença forte, taxativa, inequívoca, e vou 
ler os trechos finais, para que o povo de Minas Gerais comece a respirar 
aliviado. Sô eu já entrei com 17 representações no Ministêrio Público e 4 
ações populares na Justiça e aguardo manifestação clara como essa. O 
Ministério Público vai cumprir o seu papel cívico, e Minas terá sua alma 
lavada contra o mar de lama que é esse Governo de Itamar Franco. 

Na folha 316, o Juiz diz o seguinte: "Os réus praticaram o ato porque 
exerciam cargo de direção de uma autarquia em que alguns politicos de 
maior influência junto ao Governo colocam todas as suas fichas para indicar 
seus apadrinhados. Isso porque é cediço que as empreiteiras são as grandes 
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O Ministério Público apurou, e o Juiz deu a sentença: "Aplicar-lhes apenas 
multa, por maior que seja, seria frustrar a própria finalidade da lei; seria 
incentivar atos como esses, uma vez que não se está a tratar aqui de simples 
servidores públicos, mas de duas pessoas que exercitam" (o réu Botinha 
permanece no cargo) cargos comissionados relevantes, de grande influência 
e prestigio. Fechar os olhos a esses fatos é demonstrar neutralidade 
descabida, é estar alheio ao meio em que vive, é não ter a dimensão da 
responsabilidade social que o exercício da judicatura impõe". 

E vem, então, a sentença. Em relação ao réu Bortolleti: "Ante o exposto, 
julgo procedente a ação para condenar Antônio Erdes Bortolleti e Eugênio 
Botinha por atos de improbidade administrativa, descritos no art. 11, I, da Lei 
n' 8.429/92 e, de conseqüência, aplico-lhes as penas: em relação ao primeiro 
réu, suspensão dos direitos politicos por 4 anos e o pagamento de multa 
equivalente a 50 vezes a remuneração do cargo de Diretor-Geral do DER-
MG; quanto ao segundo réu, a perda da função pública e multa equivalente a 
50 vezes a sua remuneração. Condeno-os, ainda, nas custas de despesas 
processuais". 

Esta é a palavra da Justiça de Minas Gerais, contra esse Governador 
corrupto, contra esse Governo corrupto, que assolou o Estado. Temos 
esperança, povo de Minas Gerais. Essa é, apenas, a primeira sentença. O 
Juiz Pedro Carlos Bitencourt Marcondes condenou dois representantes do 
Governo Itamar Franco por atos de improbidade administrativa. Denunciei 
isso dessa tribuna e fui contestado pela base do Governo. Quero ouvir a base 
do Governo sobre isso. Quem vai responder? É uma decisão judicial. Quem 
vai dizer que estava falando mentira? Na época, fui questionado e disse: não 
se justifica a dispensa de licitação, é um ato de improbidade administrativa. 
Fiz duas representações ao Ministério Público, que as acatou. Encaminhei à 
Justiça. que condenou o Governo Itamar Franco por esses atos. 

Concedo aparte ao Deputado Ermano Batista. 
O Deputado Ermano Batista (em aparte) - Meu caro colega, Deputado 

Amilcar Martins, associo-me a V. Exa. para deixar registrada minha 
preocupação com os destinos de Minas, sob o comando desse pseudo 
Governador chamado Itamar. Realmente, Itamar é a grande frustração dos 
mineiros. 

Hoje, sabemos que todos os atos e desmandos são praticados e 
empanados pela propaganda, haja vista aquele "outdoor" que está em Minas 
Gerais, em todas as esquinas e em muitas estradas, que diz o seguinte: 
"Aqui se constrói um pais", quando, na verdade, esse Governo está 
transformando Minas em capitania hereditária. 
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destrói um Estado". 
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O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - E pior, porque hoje os 
donatários são os marginais, tamanha a falta de segurança em que vive o 
povo mineiro. Já não temos sequer soldados para guardar o cidadão de 
Minas. A corrupção anda solta não apenas no Governo, mas também fora 
dele. É preciso que o povo seja alertado para essa realidade. Não obstante 
termos trabalhado para o ínclito Governador Eduardo Azeredo, 
acreditávamos que Itamar Franco poderia ser, também, um bom Governador, 
pois foi Presidente da República, e sua experiência anterior haveria de fazê-
lo um bom Governador de Minas Gerais. Infelizmente, há uma frustração 
tremenda, porque o povo de Minas esperava um estadista, mas, na verdade, 
temos, apenas, um fantoche, um arlequim mal-humorado. Se utilizassem, 
como no passado, títulos para governantes - Ricardo Coração de Leão e 
assim por diante -, em Minas, teriam que dizer Itamar, o Bonifrate, o Arlequim 
Mai-Humorado, que brinca com uma situação que o Brasil precisa levar a 
sério, brinca com uma situação a que os mineiros estamos atentos e 
queremos ajudar a resolver. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins* - Muito obrigado. Acrescentaria, usando as 
palavras das "Cartas Chilenas", da Inconfidência Mineira: Itamar Franco, o 
Fanfarrão Minésio. 

Termino lembrando que o Governador Itamar Franco contestou a ação que 
tomamos na época e criou uma comissão interna, no próprio Governo, para 
analisar essa dispensa de licitações, inocentando os responsáveis por ela. 

O povo de Minas não pode se esquecer. Trouxeram o Desembargador 
Ayrton Maia, pelo qual tenho o maior apreço e respeito, e o colocaram no 
constrangedor papel de criar uma cortina de fumaça para abafar um ato de 
corrupção do Governo. Então, o Governador Itamar Franco inocentou essas 
pessoas, que voltaram a ocupar as funções que exerciam. Mas o Ministério 
de Minas está atento. Esta é a primeira condenação do Governo Itamar 
Franco na justiça. Tenho certeza de que a justiça não tardará e essa não 
será a última condenação. 

* - Sem revisão do orador. 
2' Parte (Ordem do Dia) 

1' Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 
passa á 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. 
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Questão de Ordem 

O Deputado João Leite- Sr. Presidente, aproveitando o inicio desta fase da 
reunião, quero concordar com o pronunciamento do Deputado Amilcar 
Martins, que, atento, vem fazendo o trabalho a que o Governador deveria 
chegar. Quando as denúncias foram colocadas, a nossa expectativa era de 
que houvesse apuração e punição dos responsáveis. Naquela época, dizia 
que o Governador que, em 1993, sancionou a Lei das Licitações, não 
poderia, indiscriminadamente, permitir, no seu Governo, tantas obras sem 
licitação. 

Estamos vendo, novamente, essa relação de empreiteiras com o Governo 
e com a Prefeitura de Belo Horizonte. Dispensa de licitação foi o primeiro ato 
do Governo Itamar Franco, quando da compra de material betuminoso e 
transferência de tecnologia da BR Distribuidora para o DER-MG. Portanto, 
quero parabenizar o Deputado Amilcar Martins, atento, porque o que o 
Governador Itamar Franco não fez a Justiça fez, punindo os responsáveis 
pela dispensa de licitação sem o objeto que permitisse essa dispensa. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaríamos - e creio seja uma 
expectativa do povo de Minas Gerais - de ver algumas páginas viradas no 
nosso Estado. Creio que uma página que temos de virar é o esquema do 
Vice-Governador Newton Cardoso. Precisamos ter, em Minas, uma nova 
maneira de fazer política. Precisamos ter, em Minas Gerais, uma nova 
maneira, de usar o dinheiro público. Não dessa maneira, com dispensa de 
licitação, com obras que não sabemos quanto vão custar, como a construção 
dos CERESPS e das cadeias. 

Encerro dizendo que aguardamos que essa página seja virada no Estado. 
Não dá mais para acreditar no Governador Itamar Franco, que, de outra feita, 
já se aliou a Collor de Mello, aliou-se agora a Newton Cardoso, está se 
aliando ao Quércia e acena para Antônio Carlos Magalhães. Isso tem que ser 
mostrado à população de Minas Gerais. 

A minha expectativa é de que Minas Gerais vire essa página, chamada 
maneira de governar de Newton Cardoso. É inaceitável. Queremos licitações, 
queremos os preços justos nas obras do Estado, queremos uma nova 
maneira de fazer política. 

Parabenizo a justiça do Estado, que, em bom tempo, vem colocar as coisas 
no lugar e punir os responsáveis pela ausência de licitação nas obras do Sul 
de Minas. Obrigado, Sr. Presidente. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública, -
rejeição, na 638 Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.293/2001, do 
Deputado Marcelo Gonçalves e outros; e do Trabalho - aprovação, na 53• 
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Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 994/2000, do Deputado 
Antônio Andrade; 1.391/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 
1.403/2001, do Deputado Bilac Pinto; 1.440/2001, do Deputado Arlen 
Santiago; 1.468/2001, do Deputado João Pinto Ribeiro; 1.474/2001, do 
Deputado Djalma Diniz; 1.476/2001, do Deputado Amilcar Martins; 1.483 e 
1.484/2001, da Deputada Elaine Matozinhos; 1.489/2001, do Deputado lvair 
Nogueira, e 1.499/2001, do Deputado Alencar da Silveira Júnior; dos 
Requerimentos n•s 2.216/2001, da Comissão de Direitos Humanos; 
2.231/2001, do Deputado Doutor Viana, e 2.286/2001, do Deputado Kemil 
Kumaira (Ciente. Publique-se.); do Deputado lvair Nogueira - indicando, 
como membro efetivo da CPI da Saúde, o Deputado Doutor Viana para 
ocupar a vaga do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira (Ciente. Designo. À 
Àrea de Apoio ás Comissões. Cópia ás Lideranças.)-

DECISÃO DA PRESIDÊ:NCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 11 do art. 173 

do Regimento Interno e nos termos do art. 182 do Diploma Procedimental, 
torna sem efeito a votação do requerimento do Deputado Arlen Santiago, em 
que solicita audiência da Comissão de Saúde para o Projeto de Lei n• 
805/2000, uma vez que, na reunião ordinária de 8/12/2000, o Plenário já 
havia deliberado sobre a audiência da Comissão de Assuntos Municipais 
para o referido projeto. 

Mesa da Assembléia, 7 de junho de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, no exercício da Presidência. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão 

Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Legislação 
Relativa ao Rateio da Parcela da Arrecadação do ICMS Pertencente aos 
Municípios, doravante denominada Comissão Especial da Lei Robin Hood. 
Pelo PMDB: efetivo - Deputado Anderson Adauto; suplente - Deputado 
Geraldo Rezende; pelo PSDB: efetivo - Deputado Miguel Martini; suplente -
Deputado Mauro Lobo; pelo PFL: efetivo - Deputado Alberto Bejani; suplente 
- Deputado Bilac Pinto; pelo PTB: efetivo- Deputado Arlen Santiago; suplente 
- Deputado Cristiano Canêdo; pelo PL: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; 
suplente - Deputado Pastor George. Designo. À Área de Apoio ás 
Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, no 
Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Efetiva Aplicação do Código 
de Trãnsito no Estado de Minas Gerais, doravante denominada Comissão 
Especial do Código de Trânsito, a pedido do Deputado Djalma Diniz, 
aprovado em 24/5/2001. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Eduardo Brandão; 
suplente - Deputado José Henrique; pelo PSDB: efetivo - Deputado Ermano 



z 
õ 

o 

o o < 
• .. 

257 
Batista; suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo PTB: efetivo - Deputado 
João Pinto Ribeiro; suplente - Deputado Ambrósio Pinto; pelo PDT: efetivo -
Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PSD: 
efetivo - Deputado João Paulo; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, 

requerimentos do Deputado Edson Rezende {3), nos termos do inciso VIII do 
art. 232 do Regimento Interno, solicitando a retirada de tramitação do Projeto 
de Lei n• 290/99 (Arquive-se o projeto.) e do Substitutivo n• 1 à Proposta de 
Emenda à Constituição n• 19/99; nos termos do inciso XVI do art. 232 do 
Regimento Interno, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei 
n• 990/2000. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à 

Constituição n• 39/2000. 
Questões de Ordem 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de plano, 
da reunião, por falta de quórum. Se um Deputado é cortado em seu direito de 
se manifestar, solicito que a reunião seja encerrada, por falta total de quórum, 
o que impede que V. Exa. leia os pareceres. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, solicito a recomposição de 
quórum. 

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretario que proceda à 
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado João Paulo)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Secretário - Responderam à chamada dez Deputados. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4° do art. 249 do 

Regimento Interno, vai suspender a reunião por 10 minutos, para que se 
configure o quórum para a continuação dos trabalhos. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Silveira) - Estão reabertos os nossos 

trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião extraordinária de terça-feira, dia 12, às 9 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária na mesma 
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia. (- A ordem do dia será 
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Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- Ás 9h15min, declaro aberta a 

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

Ata 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede á leitura 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á mesa os 
Exmos. Srs. Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação; 
Agamenon José Siqueira, Secretário Adjunto da Secretaria da Educação; 
Antônio Carlos Hilário, Coordenador-Geral do Sind-UTE; e Deputado Rogério 
Correia, autor do requerimento que deu origem a esta reunião. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber, em atenção a 

requerimento do Deputado Rogério Correia e outros, o Secretário da 
Educação, Prof. Murílio de Avellar Hingel, que prestará esclarecimentos 
sobre a falta de professores nas escolas estaduais, o concurso público 
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, companheiros, 
trabalhadores da educação que nos visitam, Secretário da Educação Murilio 
Hingel, a quem agradecemos a presença na reunião para debater assunto de 
interesse do Estado e que diz respeito ao sistema educacional. Cumprimento 
também o Secretário Adjunto, Prof. Hilário, Coordenador-Geral do Sind-UTE. 

A iniciativa de convidar o Secretário para tratarmos desses assuntos 
referentes à educação teve um pronto atendimento exatamente pela 
necessidade, tanto na Capital quanto no interior do Estado, de 
aprofundarmos alguns temas do sistema educacional de Minas Gerais. 

Gostaria de agradecer o apoio de todos os Deputados em relação a esta 
audiência pública e ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado 
Antônio Júlio, que, juntamente com o Deputado Antônio Andrade, 
mobilizaram-se para que esta reunião acontecesse. 

Os dados educacionais no Brasil são alarmantes. Temos menos de 7,5% 
da população com acesso ao nível superior; 97% da população estudantil 
negra estão em escolas públicas menos aparelhadas, e, desse total, apenas 
3% chega ao nível superior. É preciso uma modificação no sistema 
educacional brasileiro. Mais de 70% das crianças até 3 anos não têm creche. 
Mais da metade das crianças entre 6 e 6 anos não freqüentam o pré-escolar. 
São dados nacionais que nos deixam alarmados com o nosso sistema 
educacional. 

A instalação do FUNDEF significou um avanço, mas insuficiente, 
principalmente porque o Governo Federal congelou o valor minimo por aluno 
em R$350,00, em vez dos R$532,00, que que é o que se gasta com esse 
aluno em Minas Gerais. Isso representa uma perda para o Estado de 
R$200.000.000,00 no FUNDEF. 

A inexistência de uma política para a educação infantil, para o ensino 
médio e para a educação de adultos faz com que a situação fique mais 
alarmante. 

Nesse quadro nacional, precisamos definir as políticas a serem 
implementadas no Estado, e é isso que queremos abordar com o Secretário. 

Várias iniciativas foram tomadas pelo Governo do Estado, mas dois 
problemas ainda não foram resolvidos. Um deles é a ordenação do aparato 
estatal, no que diz respeito à educação. Hoje, mais da metade dos 
trabalhadores da educação são contratados e têm um contrato irregular, do 
ponto de vista dos direitos trabalhistas, o que dá uma instabilidade muito 
grande na escola, porque todo ano esses contratos precisam ser renovados, 
com modificações no critério, gerando insegurança e falta de continuidade no 
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processo educacional no Estado. 

O Secretário tem anunciado o concurso, e gostaríamos de saber mais 
detalhes, quando será, quantas vagas estão previstas e se haverá concurso 
para auxiliares de escola. 

O segundo ponto diz respeito ao plano de carreira. Por várias vezes a 
Secretaria da Educação, por intemnédio de V. Exa., nos expôs a dificuldade 
de se pensar no concurso sem estabelecer uma carreira, que é outro fator de 
instabilidade. 

No ano passado, no movimento grevista dos professores, essas duas 
questões ficaram pendentes para este ano. No caso do plano de carreira, 
como houve reajuste diferenciado na categoria do magistério, aqueles 
trabalhadores mais antigos tiveram a sua carreira achatada. Diria até que 
ficou revelada mais ainda a ausência do plano de carreira. Com o reajuste, os 
professores e os trabalhadores que ingressaram no magistério há menos 
tempo tiveram um aumento maior, e os outros simplesmente ficaram 
achatados. Isso ficou claro. E foi colocado pela Secretaria que essa injustiça 
seria sanada com o plano de carreira. 

A Assembléia Legislativa tinha feito a delegação da elaboração de uma lei, 
para que o Governador pudesse tanto conceder o reajuste para o 
funcionalismo público quanto implementar os planos de carreira. O prazo 
dado para essa lei delegada terminou no ano passado, em 31 de dezembro, 
e, infelizmente, apesar de já existir uma proposta da Secretaria da Educação, 
o Governo não implantou essa proposta feita de forma paritária com o Sind-
UTE. 

Os professores se encontram, portanto, na expectativa de que o Governo 
envie para a Assembléia Legislativa esse plano de carreira. O projeto que 
apresentei tem mais o objetivo de cobrar do Governo uma iniciativa no que 
diz respeito ao plano de carreira. E essa é uma resposta que o magistério de 
Minas Gerais gostaria de ouvir do Secretário. 

Mais uma vez, agradeço a presença do Secretário e do Sind-UTE, e 
gostaríamos que o Hilário, enquanto trabalhador da educação e 
Coordenador-Geral do Sindicato, pudesse colocar a expectativa da categoria 
sobre o concurso público e o plano de carreira, principalmente. Agradeço, 
então, ao Secretário e a todos pela presença e deixaremos as perguntas para 
o final da exposição do Secretário. 

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Após discurso do Deputado 
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a esta reunião 
especial, passamos a palavra ao Exmo. Secretário de Estado da Educação, 
Prof. Murílio Hingel. 

Palavras do Secretário Murilio Hingel 
Cumprimento o Presidente da Mesa, Deputado Doutor Viana; o Deputado 
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Rogério Correia, autor da proposta para que estivéssemos hoje, aqui, 
para falar sobre a educação em Minas Gerais; o Secretário Adjunto, Prol. 
Agamenon José Siqueira; o Coordenador do Sind-UTE, Prol. Hilário; os 
Deputados, as pessoas da Secretaria aqui presentes e os demais que vieram 
participar desta audiência pública. 

Dois temas são dominantes neste encontro: o concurso público e o plano 
de carreira. Para chegarmos aos dois temas, sobre os quais temos dados e 
informações a repassar, vou me permitir uma exposição geral sobre as 
políticas educacionais, que, em 2001, estão convergindo para uma 
preocupação dominante em torno da valorização do magistério mineiro. 
Depois desta exposição, com os esclarecimentos que pudermos prestar, 
estaremos á disposição para os debates e para responder ás perguntas que 
forem formuladas. 

Preparamos para cada Deputado uma pasta contendo uma documentação, 
que, na verdade, é uma complementação daquilo que vamos expor. 

Não sei se temos essa pasta para todos os presentes nesta audiência 
pública, porque tínhamos um número muito pequeno de exemplares de 
alguns documentos. Então, com licença da Mesa, vou usar um dos 
microfones laterais e pedirei a um companheiro da secretaria que faça as 
projeções que nos orientarão nessa parte expositiva. Assim, peço que 
diminuam um pouco a intensidade da luz. 

Preparamos uma exposição inicial, considerando o ano 2001 o da 
valorização do magistério mineiro. Toda essa colocação que vamos 
desenvolver em torno das políticas educacionais praticadas em Minas Gerais 
está fundamentada em uma proposta educacional que começou a ser 
formulada em 1998 e foi aprofundada em 1999. Ela recebeu o nome-fantasia 
de Escola Sagarana. Fomos buscar essa expressão em João Guimarães 
Rosa. O "slogan", o mote, o lema da Escola Sagarana é Educação para a 
Vida com Dignidade e Esperança. O símbolo da Escola Sagarana é o nosso 
conhecido bem-te-vi. 

Já falamos, em outra oportunidade, sobre os fundamentos da Escola 
Sagarana. Faremos, portanto, uma rápida repetição, dos fundamentos da 
proposta educacional do Estado de Minas Gerais. Em um aspecto 
humanístico, desenvolvimento integral do ser humano. Estamos convencidos 
do acerto dessa prioridade pela leitura de documentos internacionais 
oriundos da UNESCO e, recentemente, da conferência nacional realizada em 
Dacar, no Senegal, em que se repetiu, mais uma vez, o princípio de que a 
educação deve estar voltada para o desenvolvimento do ser humano em 
todas as suas potencialidades. 

Um segundo fundamento é a democracia, liberdade, pluralismo e, evidente, 
participação. Acho que isso é evidente. Todos nós sabemos da importáncia 
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da cidadania, da responsabilidade social, e da transformação da 
sociedade. Achamos que a educação tem um papel importante a 
desempenhar, o de contribuir para transformar a sociedade, tornando-a 
melhor. Temos também a universalidade, a justiça, a paz social, a 
solidariedade e a igualdade de oportunidades. Vou destacar a parte da 
universalidade. Durante a nossa exposição, a questão da igualdade de 
oportunidades educacionais voltará, um dos problemas mais sérios na 
educação brasileira e, por certo, na educação em Minas Gerais. O Deputado 
Rogério Correia falou de alguns números que demonstram que não há, na 
educação brasileira, igualdade de oportunidades. Modernidade quer dizer 
uma proposta educacional em sintonia com os novos tempos, com as 
mudanças que estão ocorrendo, não podemos ficar pretendendo repetir 
apenas o passado. 

Mineiridade: acreditamos numa educação que valorize a história e a cultura 
de Minas. No momento atual, até no espírito de resistência, que é uma 
característica do Estado de Minas Gerais. Parece-me muito apropriada essa 
resistência, em face das dificuldades gerais por que passa o Brasil. 

- Procede-se à apresentação de transparências durante o pronunciamento. 
O Secretário Murilio Hingel - São prioridades da Escola Sagarana. Estou 

repassando isso, porque há uma inter-relação do que propõe a Escola 
Sagarana com o que está sendo levado adiante. A prioridade absoluta é para 
crianças e atendimento de políticas sociais integradas. Realmente, não 
poderia deixar de ser de outra maneira. Com relação à prioridade para a 
criança, encontramos um ponto falho no campo da educação básica, no nível 
relativo à educação infantil. De fato, a educação infantil passou a ser 
atribuição dos municípios. O Estado fez um desmonte quase que total de 
suas instituições de pré-escola. Os municípios, muitas vezes, não tiveram 
condições de cumprir o que se esperava deles. E um ponto falho e bastante 
grave. 

A segunda prioridade é a preparação para a vida, com dignidade e 
esperança. Isso está no "slogan" da própria Escola Sagarana; a terceira é a 
construção coletiva da escola democrática, com participação comunitária das 
famílias. Esse envolvimento é essencial. 

E chegamos à garantia do acesso universal. De novo, voltamos à questão 
de igualdade de oportunidades, educação de qualidade para todos. 

Recentemente, participando de um encontro do Programa Mineiro de 
Qualidade e Produtividade, falando para empresários, tive oportunidade de 
afirmar que a qualidade em educação tem outro nome: é, na verdade, 
eqüidade, igualdade de oportunidades. Sempre que falarmos de qualidade, 
estaremos preocupados com um ensino bem-desenvolvido, mas também 
com a eqüidade, com a igualdade de oportunidades. 
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Em 1999, quais foram as ações desenvolvidas pela Secretaria? Numa 

ordem seqüencial de oportunidades: ordenamento administrativo e financeiro. 
Isso é muito importante. Já estive aqui na Assembléia, anteriormente, falando 
dessa questão. Na verdade, praticamente conseguimos zerar os restos a 
pagar na Secretaria da Educação. Tomamos uma medida emblemática, ou 
seja, a transferência da Secretaria da Educação da Rua dos Inconfidentes 
para a Gameleira, Av. Amazonas. Saímos de um aluguel mensal de 
R$140.000,00 para um aluguel mensal igual a zero. Isso é muito emblemático 
como atitude de ordem administrativa e financeira. Renegociamos todas as 
dividas da Secretaria. Foi um trabalho difícil, mas muito bem-sucedido. 
Renegociamos inclusive dividas assumidas com os municípios, por conta da 
municipalização de 1998. Tudo foi renegociado, e o que foi renegociado foi 
pago. Tudo que se devia aos municípios relativamente ao FUNDEF de 1998 
foi pago. Não temos mais problemas dessa ordem. Recomeçamos obras 
paralisadas. Podemos falar aqui em centenas. Os Deputados podem 
comprovar o que estamos dizendo. Essa retomada se fez em todas as partes 
do Estado, sem exceção. Realizamos obras emergenciais, que necessitavam 
de atendimento urgente. Atendemos á demanda educacional. 

Já em 1999, a matricula no ensino médio, por exemplo, que é de 
responsabilidade do Estado, foi acrescida de mais 190 mil alunos, sem que 
houvesse trauma nem tumulto. É claro que houve algumas dificuldades de 
localização das escolas, mas o atendimento á demanda educacional foi bem 
concluído em 1999. 

Vejamos agora, no quadro seguinte, a atuação prioritária no ano 2000. 
Nesse ano, a Escola Sagarana, cujas linhas gerais já estavam elaboradas, 
transformou-se em um documento explicito amplamente divulgado, em que 
se propunha uma atuação para o tempo de um Governo de quatro anos, 
podendo estender-se por anos a seguir. Foram concluídas obras escolares, 
aquelas que foram retomadas. Houve uma reorganização de ordem 
pedagógica que se manifestou particularmente na autonomia concedida ás 
escolas, para que optassem pela organização do tempo escolar em séries ou 
em ciclos. Sessenta por cento das escolas estaduais optaram pela 
organização do tempo escolar no ensino fundamental em três ciclos: ciclo 
básico, ciclo intermediário e ciclo avançado. Trinta e cinco por cento das 
escolas, mais ou menos, optaram pelo regime seriado; 1•, 2•, 3", até á 83 

série. Houve, também, um número muito pequeno de escolas que adotaram 
os dois modelos: até a 6• série, organização em ciclos; 7• e 8" séries no 
regime em séries . 

Houve, ainda, a eleição para a escolha dos Diretores das escolas 
estaduais. 'Escolha" foi a palavra usada, porque os Diretores ocupam cargo 
de confiança e, se usássemos a palavra eleição, isso poderia ser argüido do 
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ponto de vista constitucional. Então, houve uma escolha. Os Diretores que 
venceram no processo foram nomeados. Em um percentual muito reduzido 
de escolas, esse processo não se concretizou, mas se concretizara até o final 
de 2001. Essas escolas não chegam a atingir 2% das escolas estaduais que 
estão sendo dirigidas por pessoas designadas, e não nomeadas. 

Houve, ainda, avaliação pedagógica. Vamos voltar a este assunto. Ele é 
importantíssimo porque mostra a realidade da educação em Minas Gerais. A 
cooperação com os municípios ampliou-se até por causa de uma importante 
lei, votada pela Assembléia Legislativa. É a lei pela qual os recursos do 
salário educação - quota estadual - são redistribuidos entre os municípios. 
Houve até um projeto de lei antecipando a vigência dessa lei para 1'/7/2000. 
Portanto, os municípios estão recebendo uma parcela correspondente a sua 
matricula. Essa cooperação gerou uma comissão mista que analisa e opina 
sobre projetos de interesse dos municípios: construção, ampliação, reforma, 
equipamentos de escolas e outras ações. 

Também iniciamos programas de alcance social. O mais importante foi o 
programa familiar para a educação, mais conhecido como Bolsa-Escola. 
Começamos implantando-o em 19 municípios do vale do Jequitinhonha, 
beneficiando aproximadamente 1 O mil famílias e 50 mil pessoas. 

O programa vai muito bem. Em 2001 ele se expandiu para 30 municípios, 
17 mil famílias e 85 mil pessoas. Esperamos que em 2002, com o apoio da 
Assembléia Legislativa, possamos fechar o ciclo do vale do Jequitinhonha. Jã 
temos os valores necessários para levar todo o programa a todo o vale, sem 
exceção. Jã conversamos com o Governador, que mostrou simpatia pela 
idéia de se ampliar os recursos desse programa, que hoje são da ordem de 
R$14.000.000,00, para R$21.000.000,00, o que permitira alcançar todos os 
municípios classificados como integrantes do vale do Jequitinhonha. 

No quadro seguinte, vemos algumas realizações, apenas porque os 
números são expressivos. No biênio 1999/2000 aplicamos, em ampliação de 
escolas, mais de R$11.000.000,00; na construção de escola, muitas delas 
delegadas ao DEOP, mais de R$18.000.000,00; na nucleação - quase todas 
essas escolas são municipais -, aplicamos na concretização de escolas 
municipais de natureza nucleadas mais de R$20.000.000,00; em reformas de 
prédios, especialmente na rede estadual, mais de R$22.000.000,00; em 
transporte escolar para os municípios, repassando recursos para os 
municípios adquirirem veículos, quase R$12.000.000,00; em merenda 
escolar, quase R$106.000.000,00. Diga-se de passagem que esse programa 
vai muito bem, as cantinas estão sendo reaparelhadas, as crianças podem 
merendar sentadas as mesas, a qualidade da merenda é muito razoável e 
muito se tem trabalhado muito no aspecto nutricional. Na manutenção e no 
custeio da rede estadual de quase 4.000 escolas, no biênio, aplicamos mais 
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de R$62.000.000,00. 

Portanto, nesse biênio, a Secretaria de Educação realizou ações 
importantes, atividades-meio - merenda escolar, manutenção e custeio - e 
atividades-fim - transporte, construção, ampliação e reforma - mais de 
R$252.000.000,00. 

O quadro seguinte vai nos mostrar onde estamos até 31/5/2001 nos 
mesmos itens. Na ampliação, já aplicamos quase R$3.000.000,00; na 
construção, mais de R$1.000.000,00; na nucleação, perto de R$560.000,00; 
em reformas R$4.600.000,00; no transporte R$17.500.000,00; na merenda 
R$50.190.000,00; na manutenção e no custeio das escolas estaduais, 
R$24.000.000,00. 

Aqui é preciso complementar com três pequenas explicações. Ampliamos 
significativamente os recursos para o transporte escolar em relação ao biênio 
anterior, porque este é um dos problemas mais sérios que encontramos no 
interior do Estado, particularmente nos pequenos municípios, nos municípios 
rurais. 

Ao mesmo tempo, era importante liberar os recursos para o transporte, 
para que os municípios com situações problemáticas pudessem enfrentar a 
questão o mais rapidamente possível. 

Outra observação: os recursos da merenda escolar, tanto os de 1999, 
como os de 2000 e 2001, são procedentes do FNDE, do Ministério da 
Educação. O Estado não tem tido condições de enriquecer a merenda. Tem 
podido apenas investir na aquisição de mobiliário de refeitório, geladeiras, 
"freezers", fogões, talheres e pratos. É importante que assim seja, porque a 
situação econõmico-financeira do Estado está difícil. 

Muitos se perguntam de onde vêm os recursos que a Secretaria da 
Educação está aplicando. Os recursos são procedentes da Cota Estadual do 
Salário-Educação, que é um receita vinculada. Até 31/12/98, iam para o caixa 
único do Estado. A partir de janeiro de 1999, por decisão do Governador 
Itamar Franco, passaram a ir diretamente para a Secretaria da Educação. 
Graças a isso, a Secretaria tem tido certa capacidade de investir e até de 
custear sua rede, sem onerar o Tesouro do Estado. Utilizamos, quase 
exclusivamente, o salário-educação, hoje, por sinal, também repartido com os 
municipios. 

Chegamos a 2001, e, certamente, ao ponto mais importante desta 
audiência pública. No que diz respeito á valorização profissional, estamos 
trabalhando sobre a formação em serviço, a capacitação, o aperfeiçoamento 
e a cooperação com os municípios. 

No que tange à formação em serviço, falarei, à frente, sobre o projeto mais 
ambicioso da Secretaria, o Projeto Veredas, que pretende oferecer curso 
normal superior a 15 mil professores que estão trabalhando da 1' à 4' série 
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do ensino fundamental. 

Falarei também adiante sobre o programa de capacitação em História, 
Geografia e Ciências, em que vamos envolver 105 mil professores atuantes 
na rede estadual e nas redes municipais, que estão trabalhando no primeiro 
ciclo do ensino fundamental. 

Para o aperfeiçoamento, existem os encontros, os seminários, os painéis, 
muitos deles desenvolvidos pelo Centro de Referência do Professor em Belo 
Horizonte, que fica na Praça da Liberdade, sendo que, em 2001, 
instalaremos três outros centros no interior do Estado. Estamos examinando 
as regiões e os municípios que apresentam condições favoráveis. 

Na cooperação com os municípios, temos convidado os professores da 
rede municipal a participar tanto na formação, quanto na capacitação e no 
aperfeiçoamento. 

Mas, além disso, temos realizado, regionalmente, encontros com Prefeitos, 
Secretários de Estado e lideranças regionais para o debate em torno de 
temas como o FUNDEF, o salário-educação e a prestação de contas. Já 
tivemos um encontro em Barbacena, um em Montes Claros, um em Almenara 
e um em Nova Era. E continuaremos com esses encontros por todo o Estado 
de Minas Gerais. 

No que diz respeito á valorização no trabalho, há o concurso público, sobre 
o qual falarei mais explicitamente daqui a pouco. Felizmente, hoje podemos 
trazer notícias concretas sobre o concurso, o edital, a abertura das 
inscrições, a realização, todas as condições exigidas e o número de vagas 
oferecidas. 

Sobre o plano de carreira, temos uma proposta resultante do trabalho de 
uma comissão mista entre a Secretaria e o Sind-UTE, um documento 
bastante sólido, sobre o qual trabalhamos. Encaminhamos ao Governador a 
proposta de plano de carreira da Secretaria de Educação, sobre o qual 
falaremos mais em instantes. 

Os incentivos estão relacionados ao plano de carreira. Considero 
capacitação e habilitação em nível superior também como incentivos para a 
valorização do pessoal da educação no trabalho. 

A reestruturação da Secretaria da Educação é um projeto de lei em fase 
final de votação e discussão na Assembléia Legislativa e trará profundas 
modificações na estrutura da Secretaria e das Superintendências Regionais 
de Ensino. Queremos deixar bem clara a questão da reestruturação, porque, 
no concurso a ser realizado, estarão sendo proporcionadas vagas na própria 
Secretaria e nas SRES: pretende-se criar um quadro permanente de técnicos 
e de assessores, mantendo-se um número razoável para o recrutamento 
amplo e introduzindo o que falta muito ao serviço público de Minas Gerais e 
do Brasil, que é a profissionalização. Portanto, estejam bem atentos a essa 
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questão. Acredito que a reestruturação será aprovada pela Assembléia 
brevemente, uma vez que já passou pela primeira discussão, e logo teremos 
mudanças na Secretaria e nas Superintendências. 

Agora detalharei um pouco mais, porque são assuntos novos e 
significantes para o sistema mineiro de educação. O primeiro desses temas 
foi a aprovação e a aplicação de um sistema mineiro de avaliação da 
educação pública, que conhecemos pela expressão SIMAVE, cujos objetivos 
são a avaliação sistemática do desempenho dos alunos do ensino 
fundamental e médio. Alguns poderão dizer que isso é feito pelo SAEB e pelo 
ENEM. O SAEB foi desenvolvido pelo Ministério da Educação; o ENEM, 
muitas universidades já o estão usando, em concomitância com o concurso 
vestibular. 

Mas a grande diferença entre o SIMAVE e o SAEB e o ENEM é que é um 
sistema universal, não trabalhou nem trabalhará com amostras. Trabalhou e 
trabalhará com todos os alunos da 4" e da a• série do ensino fundamental e 
da 3" série do ensino médio. Neste ponto, o Estado de Minas Gerais é o 
único que está promovendo esse tipo de avaliação universaL 

O SIMAVE está avaliando a qualidade da educação, representando 
parcerias com as universidades para a gestão consorciada. Por exemplo, 
envolveu 29 instituições de ensino superior do Estado. A instituição 
coordenadora foi a Universidade Federal de Juiz de Fora, mas as instituições 
regionais foram universidades públicas, a UNIMONTES, a UEMG e 
faculdades que concorreram e apresentaram condições de participar dessa 
gestão consorciada. 

O SIMAVE também se preocupa com a formação e a qualificação de 
profissionais da educação, porque não ficamos só no diagnóstico, temos de ir 
adiante. Isso representa democratização do acesso à informação. Por falar 
nisso. todos os resultados do SIMAVE podem ser consultados por via da 
Internet. Lá vocês vão encontrar o resultado do SIMAVE escola por escola, 
sem nenhuma exceção. São quase 4 mil escolas avaliadas. 

Cont1nuemos vendo um pouco mais sobre o SIMAVE. Este mapa é muito 
interessante, é o Estado de Minas Gerais, e cada pontinho representa 100 
alunos da rede estadual avaliados pelo SIMAVE. E um mapa de orientação, 
mas notamos perfeitamente onde estão as regiões densamente povoadas . 
Belo Horizonte e a área metropolitana concentram quase que 50% da 
população do Estado. Depois, algumas áreas, como o Triângulo Mineiro, 
Uberlândia, Uberaba. Depois, o Sul de Minas, Varginha, Pouso Alegre, 
Caxambu, Três Corações; a Zona da Mata, centrada em Juiz de Fora. Ao 
Leste, podemos notar Governador Valadares e Teófilo Otôni e as áreas de 
atuação. Percebemos o Norte muito despovoado, com uma única 
concentração populacional significativa, que é a de Montes Claros . 



Vejamos o quadro seguinte. Pelo SIMAVE, obtivemos um retrato 
completo da escola estadual. 
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Infelizmente, pela legislação eleitoral, a partir de 1°/7/2000, não pudemos 
assinar convênios com os municípios, porque a intenção é que os municípios 
se integrem ao SIMAVE e, talvez, as escolas da rede particular. Então, neste 
ano, estamos trabalhando firmemente para incluir os municípios e seus 
alunos na avaliação e, se possível, as escolas da rede particular. O Município 
de Belo Horizonte, que ê o mais expressivo, por sua população e por sua 
matricula, jã se incorporou e vai participar do SIMAVE em 2001; esperamos 
conseguir o mesmo resultado em outras regiões do Estado. 

Vejamos o perfil da educação estadual - agora é preciso separar a rede 
estadual das redes municipais e da particular. Quase 73% das escolas 
estaduais estão em sede de município; 14,2% estão em sede de distrito; 13% 
estão na zona rural. Então, uma conclusão a que chegamos é que o Estado 
ainda tem uma forte presença no meio rural, tanto na sede dos distritos com 
em outras localidades. 

Retomando, 31,6% das escolas estaduais oferecem ensino fundamental 
completo. Lamentavelmente, em 1998, pelo processo de municipalização, 
dividiu-se o ensino fundamental - os municípios ficaram, quase sempre, com 
o ensino fundamental de 1 a a 4a séries, e o Estado com o de sa a aa séries. 
Como educador, não acho que essa tenha sido uma política apropriada; teria 
sido melhor entregar ao município escolas de 1• a s• séries, deixando-o 
responsável pelo ensino fundamental completo, porque isso permite ã escola 
organizar-se de forma mais adequada. 

Retomando, 15,9% oferecem o fundamental e o médio completos; na 
verdade, somando-se os dois números, quase 47% das escolas estaduais 
oferecendo o ensino fundamental completo, e 15,9% delas têm, também, o 
ensino médio. Quero dizer ã platéia que esta é a minha opção preferida: uma 
escola que tenha todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. Achamos 
que é mais sólida e pode elaborar um projeto político-pedagógico mais 
consistente, tendo tempo para desenvolvê-lo. Além disso, o aluno não fica 
circulando de uma escola para outra, de uma rede para outra. 

Das escolas estaduais, 3,1% oferecem, apenas, ensino médio - realizamos 
um grande feito, porque, no Governo anterior, a reorganização da rede previa 
a multiplicação de escolas que só iriam oferecer o ensino médio, e 
conseguimos limita-las a 3, 1%. Isso é muito importante, até do ponto de vista 
de custeio e manutenção - as escolas do ensino fundamental contam com os 
recursos do salário-educação, a que jã me referi, e o ensino médio não tem 
nenhuma fonte de financiamento; então, se a escola tem o ensino 
fundamental e o médio, evidentemente, o recurso que vai para o fundamental 
ajuda, de certa maneira, a manter o médio. Como sabem os Deputados, 
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enfrentamos um problema difícil, que tem de ser colocado, para que 
tentemos superá-lo: não há merenda escolar para os alunos do ensino 
médio. 

Pela legislação federal, os recursos da merenda escolar se destinam, 
apenas, ao ensino fundamental, à educação infantil e à especial. Isso tem 
provocado reações negativas por parte dos alunos de ensino médio, muitos 
dos quais chegam à escola depois de um dia de trabalho e não têm nem um 
copo de leite ou pão com manteiga. Reconhecemos essa situação e estamos 
trabalhando com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar para resolver 
esse problema. Evidentemente, o problema é de viabilização de recurso 
financeiro. Vinte e dois por cento das escolas oferecem parte do fundamental 
e o médio. Elas têm uma deficiência. Têm da 1• à 4" séries do ensino 
fundamental, ou da 5" à a• séries e o ensino médio. 

Sinceramente, não consigo entender como anteriormente se estabeleceu a 
proposta de uma escola que tem da 1• à 4" séries do ensino fundamental e, 
depois, o ensino médio. Falta justamente a ponte, a ligação; 26% das escolas 
oferecem parte do ensino fundamental. Como disse, principalmente o 
segundo ciclo, de 5" a a• séries do ensino fundamental. 

Nas escolas estaduais mineiras, nos primeiros anos, no ensino 
fundamental, 51,3% dos alunos são meninos; 4a,7% são meninas. Depois 
essa situação inverte-se: 39,7% dos alunos do ensino médio são do sexo 
masculino; 63,3% são do sexo feminino. 

A primeira explicação é que os meninos são chamados mais cedo para o 
trabalho, para ajudar na renda familiar. As meninas ainda estão um pouco 
protegidas. O segundo aspecto é que as meninas e moças têm melhor 
desempenho na escola. Especialmente no interior, elas ainda ficam muito no 
seio da família, ao passo que os rapazes saem de casa mais cedo e passam 
muito tempo fora. 

Esse é um dado sensacional. As mulheres podem se perguntar por que 
não têm uma representação igual no exercício do Poder Executivo e até no 
Poder Legislativo. Os Deputados e os professores me desculpem a 
observação, mas, evidentemente, existe aí uma distorção bem acentuada. 

Nos primeiros anos, 40,3% dos alunos das escolas estaduais são 
classificados como brancos, e 50,7% são negros e pardos. Mas, no ensino 
médio, novamente há uma inversão: 47,7% são brancos, e 43% são negros e 
pardos. Os dados falam por si. 

A questão é de natureza socioeconômica. As populações negra e parda 
estão numa situação socioeconômica inferior e são chamadas ao trabalho 
mais cedo. E isso se refletirá em tudo o mais, dali para frente. 

Responderam ao questionário aplicado pelo SIMAVE 65 mil professores, e 
não é mau o retrato de Minas Gerais, porque só 1,6% dos professores da 
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rede estadual têm o nível fundamental, quer dizer, só concluíram a a• 
série. É um número importante, e a situação de Minas, nesse ponto, ê muito 
superior á de outros Estados brasileiros. 

Têm formação de nível médio, o magistério, o curso normal, 26,4% dos 
professores, mas 72% já têm nível superior. E, nesse aspecto, não estamos 
distinguindo a natureza do curso superior, apenas sabemos que 72% dos 
professores têm nível superior. 

Volto aos de nível médio. Se temos o Projeto Veredas, que pretende 
habilitar, em curso normal superior, 15 mil professores, vocês perceberão que 
estaremos elevando o percentual de professores com nível superior, como, 
aliás, prescreve a legislação do ensino, princípio a vigorar a partir de 2006. O 
Estado, portanto, está num caminho importante de valorização do pessoal do 
magistério e melhoria da qualidade do ensino: uma pessoa com curso 
superior tem condições de fazer um trabalho melhor, embora não 
necessariamente. Reconhecemos que há muitos professores que têm o 
ensino médio ou normal e são excelentes professores. Não devemos 
generalizar. 

A desigualdade social aparece nitidamente nos dados do SIMAVE. 
Diferenças de padrão de vida dos alunos não explicam totalmente diferenças 
de desempenho escolar. A única explicação para alguns alunos terem 
desempenho inferior a outros não ê a diferença de padrão de vida, mas, em 
geral, o desempenho das escolas de regiões pobres ê pior que o das escolas 
de regiões onde o padrão de vida é menor. 

Volto á questão da igualdade de oportunidades educacionais, a eqüidade. 
Por que os alunos das escolas de regiões mais pobres têm desempenho 
inferior ao de alunos das escolas situadas em regiões em que o padrão de 
vida é melhor? Isso não está correto. A educação tem de ser democrática. 
Tem de tratar diferentemente os diferentes. Aí vocês começam a perceber a 
importância do SIMAVE, porque ele está a nos indicar caminhos para tornar a 
educação verdadeiramente democrática. 

Vejam a comparação entre os resultados do SIMAVE-PROEB (o PROEB é 
a parte prática do SIMAVE) e do SAEB em Minas Gerais, na rede estadual; 
em Minas Gerais, no geral; e no Brasil. A coluna amarela representa a média 
de desempenho dos alunos do 1° ano do ciclo intermediário ou 4• série do 
ensino fundamental na rede estadual. 

Ficamos, de certa maneira, satisfeitos porque esse desempenho é muito 
melhor que o da amostra do Ministério, tanto na rede estadual como em 
Minas Gerais em geral. O desempenho dos nossos alunos em língua 
portuguesa é muito superior á média do Brasil. Repetem-se os dados em 
Matemática, mas não com o mesmo distanciamento. Sem dúvida nenhuma, 
ainda a rede estadual, em Matemática, para os alunos da 43 série, tem um 
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melhor desempenho. No entanto, em Matemática, a diferença não é tão 
acentuada como em Português. Quero acrescentar que, em Português, foi 
avaliada a competência no domínio da leitura, esse foi o objetivo. 

O quadro seguinte vai mostrar a mesma situação para os alunos do 2° ano 
do ciclo avançado ou a s• série do ensino fundamental. Continuamos a 
perceber, na coluna amarela, que os alunos da rede estadual do ensino 
regular têm um desempenho melhor, mas eu me permitira destacar um dado 
preocupante. Vejam que aparece, agora, uma nova coluna. Esse é o 
desempenho dos alunos de projetos especiais de aceleração de estudos, 
como o Acertando o Passo. Fica evidente que esses alunos - aos quais o 
Estado estava oferecendo o ensino fundamental concentrado - têm um 
desempenho muito inferior aos do ensino regular, muito inferior mesmo em 
Português e em Matemática. A conclusão é óbvia, a criança tem que entrar 
na escola na idade própria. Tem que conseguir chegar ao final na idade 
própria. Tudo o que se fizer adiante - e deve ser feita alguma coisa para dar 
aos que não estudaram na idade própria uma oportunidade -, na verdade, 
infelizmente, para esses jovens, rapazes, moças e até adultos, eles não 
apresentam um desempenho satisfatório. É inferior aos SAEB de Minas 
Gerais e do Brasil. Acho que este é um dado que os professores devem 
examinar com todo o cuidado, com todo o zelo. 

O quadro seguinte vai mostrar a mesma coisa, só que para a 3" série do 
ensino médio. Em Português, a rede estadual continua tendo um 
desempenho melhor, mas, em Matemática, perdemos para o SAEB, tanto na 
rede estadual como no total de Minas Gerais, como no Brasil. Então, fica 
evidente que temos de trabalhar muito o ensino da Matemática. O 
desempenho dos alunos das escolas estaduais, em Matemática, não é 
satisfatório, e fica mais grave a situação dos que fizeram o projeto A caminho 
da Cidadania, a aceleração dos estudos. Em Matemática, os alunos que 
fizeram o ensino médio no referido projeto, concentração, em um ano e meio, 
do ensino médio, têm um desempenho inferior aos da 8" série do ensino 
fundamental. Esses números são irretorquiveis. Não se pode discuti-los. 

Eis um resumo do que foi colocado. Os alunos avaliados tinham de ficar na 
faixa de 175 a 350 pontos. No geral, temos uma situação razoável, 
excetuando-se a última coluna, que se refere aos alunos dos projetos 
especiais. Talvez o que falte, nesses projetos, seja uma metodologia 
apropriada. O problema não está na concentração do tempo, mas em que se 
concentre tempo na necessidade de uma metodologia mais adequada. Em 
face desses resultados, escola por escola, vamos trabalhar naquelas com um 
sistema de ação pedagógica, oferecendo às de pior desempenho dos alunos 
uma assistência mais próxima. É aquela idéia de tratar diferentemente os 
diferentes. 
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O endereço eletrônico do SIMAVE é www.caed.UFJF.br. 
Deixemos, agora, o SIMAVE e passemos às ações de valorização do 

pessoal do magistério pela oferta de cursos de capacitação. O mais 
importante deles é o Programa de Capacitação de Professores - PROCAP -, 
nos quatro primeiros anos do ensino fundamental, envolvendo Ciéncias, 
Geografia e História. 

Metodologia: educação a distãncia e uma parte do curso de 180 horas, que 
é presencial. 

Situação atual: concluímos a elaboração do material didático e estamos 
formando os professores facilitadores, que vão trabalhar com os professores 
objeto da capacitação. 

Início: setembro de 2001. 
O quadro seguinte vai mostrar o PROCAP em números. Quantos 

professores vamos alcançar pelo PROCAP? Acho que esses números são 
expressivos. Quase 30 mil professores de ensino fundamental da rede 
estadual. Todos têm de ser professores atuantes no ensino fundamental, da 
1" á 4" séries. Quase 54 mil são professores municipais. Então, aquilo que 
disse antes, da cooperação entre Estado e município, fica evidente. 

Professores etuantes na pré-escola: 1.347 estaduais e 357 municipais. 
Por incrível que pareça, embora os municípios tenham uma matrícula muito 

maior na pré-escola do que o Estado, em que houve um desmonte quase 
total dessa área, o número de professores municipais é menor. 

Educação especial - 436 professores estaduais e 14.882 municipais. 
Especialistas, assim como supervisores e orientadores, estão aqui: 793 
estaduais e 1.062 municipais. Abrimos espaço para as APAEs, que 
trabalham com a educação especial: 2.485 de seus professores, que não são 
do Estado, nem do município, inscreveram-se para fazer o PROCAP. Esses 
professores são contratados pelas próprias organizações não 
governamentais. Portanto, 105 mil professores estarão envolvidos no 
PROCAP. 

Aqui, serei um pouco mais extenso, mas não serei demorado em excesso, 
porque esse é o projeto mais ambicioso, mais inovador e o único dessa 
dimensão pensado atualmente no Brasil. Trata-se do Projeto Veredas. O que 
ele pretende? Pretende habilitar professores da rede pública em serviço. Só 
vamos admitir inscrição para o Veredas de professores que estiverem 
atuando nas quatro primeiras séries. Pretende, ainda, elevar o nível de 
conhecimento dos docentes e melhorar a qualidade do ensino e o 
desempenho dos alunos. É claro que, se eu tiver um professor mais bem-
formado, isso se refletirá diretamente no desempenho dos alunos. 

Outro objetivo é valorizar o profissional do magistério, oferecendo-lhe a 
oportunidade de obter um diploma de nível superior sem nenhum custo para 



o professor cursista. O curso sera inteiramente gratuito e seus custos 
serão cobertos pela quota estadual do salario-educação. 
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Metodologia - Educação a distância e presencial - sempre havera uma 
introdução presencial e, depois, telessalas, Internet, guias e textos para 
estudo individualizado nas diversas modalidades de educação a distância. 

Formação transdisciplinar - vamos procurar fazer com que os diversos 
conteúdos tenham um tratamento transdisciplinar, como recomenda a 
pedagogia atual. Teremos, ainda, atividades coletivas e individuais e pratica 
pedagógica em sala de aula. E claro, porque só poderão fazer o curso 
professores em exercício, que irão colocar em pratica imediatamente aquilo 
que o curso lhes oferecer. Quanto â avaliação individual, os cursistas serão 
avaliados, uma vez que essa é uma exigência legal, e terão que prestar 
provas. Mesmo tratando-se de educação a distância, havera provas escritas, 
que serão prestadas na presença de professores. 

O curso tera 3.200 horas, em sete módulos semestrais. Não conheço outro 
projeto dessa natureza. Estão â sua frente pessoas muito competentes. Para 
esse projeto, vamos ainda precisar da aprovação do Ministério da Educação -
Conselho Nacional de Educação -, por causa da educação a distância. 
Contamos com o envolvimento de todos para que essa autorização seja 
dada, porque ela é indispensavel, uma vez que, com esse credenciamento, 
as instituições poderão emitir os diplomas correspondentes à obtenção de 
uma habilitação em nível superior. 

Estratégia: gerencimento pela Secretaria da Educação e execução por 
instituições de ensino superior que ofereçam cursos de Pedagogia ou que 
atuem na área de licenciatura. Somente eles poderão participar. 

Atuação por pólos regionais. São 19 os pólos ja selecionados para o curso 
e 29 os lotes, porque em alguns pólos teremos mais de uma turma, por 
exemplo, Belo Horizonte - area metropolitana; superintendência de Januaria; 
superintendência de Montes Claros, vamos ter mais de uma turma. 

Portanto, chegaremos a 29 lotes. Cada lote corresponde a uma turma, e 
cada turma trabalhara de 350 a 650 professores cursistas. O público-alvo são 
60 mil professores que o Estado tem e só possuem o curso médio, 
magistério. Na primeira fase vamos trabalhar com 12 mil professores da rede 
estadual e 6 mil das redes municipais. De novo, a cooperação. 

Situação atual. Estão sendo elaborados os editais para a licitação que 
levara â contratação das instituições que participarão do Projeto Veredas. O 
material de apoio começa a ser preparado e estamos montando o processo 
para solicitar autorização ao Ministério da Educação, porque ha uma 
exigência legal. 

Curso a distância. Para ter validade nacional só com autorização do 
Ministério da Educação e parecer do Conselho Nacional de Educação. O 



curso está previsto para começar na última semana de janeiro de 2002 e 
na primeira semana de fevereiro de 2002. 
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O quadro seguinte. Na pasta deixamos um documento falando mais sobre 
o Projeto Veredas. Outra ação de valorização em Minas é o 2° Fórum Mineiro 
de Educação, que vamos realizar de junho a outubro de 2001. Na pasta há 
bastante material sobre esse fórum. Ele será uma instância permanente de 
discussão, avaliação e construção coletiva da política educacional de Minas 
Gerais e está sendo organizado pela Secretaria de Educação. 

Outro quadro. Esse fórum se destina a educadores em geral, profissionais, 
dirigentes das escolas estaduais, municipa·ls e particulares de todos os niveis 
de ensino. Gestores dos sistemas educacionais, pais, alunos, entidades da 
sociedade civil, compromissadas com a educação. 

É interessante que na organização do fórum levamos na devida conta 
importante promoção da Assembléia Legislativa do ano passado que foi o 
seminário sobre educação. Tudo que se discutiu nesse seminário, 
principalmente o documento final, levamos em conta, como não poderia 
deixar de ser. 

Qual o objetivo do fórum? Definir os contornos da lei de diretrizes e bases 
da educação mineira. Temos uma lei de diretrizes e bases da educação 
nacional e agora vamos ter a lei de diretrizes e bases da educação mineira, 
viabilizando o sistema mineiro de educação e fornecendo subsídios para a 
elaboração de um plano decenal de educação de Minas Gerais. 

Recentemente, foi sancionado o Plano Nacional de Educação. 
Lamentavelmente, este Plano foi sancionado com vetos e todos os vetos 
incidem sobre matéria financeira. Então acho que as metas e os objetivos do 
plano não serão passíveis de ser alcançados, mas queremos ter também o 
nosso plano decenal de educação para Minas Gerais, assegurar não o 
continuísmo, mas uma certa continuidade nas ações educacionais que levam 
um tempo maior para maturação. 

O 2° Fórum Mineiro de Educação vai-se realizar de junho a outubro e vai-se 
constituir de encontros regionais, seminários, debates e mesas redondas. 
Toda a programação encontra-se na pasta que foi distribuída aos senhores. 

O primeiro encontro acontecerá no dia 22 de junho, em São João del-Rei, 
cujo tema será Valorização do Magistério, e o último acontecerá em Belo 
Horizonte, de 22 a 25 de outubro. 

Os que quiserem acompanhar o fórum, saber onde as coisas estão 
acontecendo, quem está participando e que conclusões estão sendo tiradas 
poderão acessar o endereço eletrônico www.educacao.mg.gov.br. Assim 
sendo, as pessoas que se interessarem pelo fórum terão acesso a todas as 
fases, ou participando dos encontros ou acompanhando seu desenrolar pela 
Internet. 
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Cheguei, agora, aos dois temas que foram mencionados no convite a 

mim formulado, para serem alcançados nesta exposição. Não falei apenas 
deles, porque me vali da oportunidade para mostrar que estamos procurando 
caminhar sempre para a frente e que as ações são compatíveis entre si. 
Nada em educação está acontecendo por acaso. Tudo já estava planejado e 
discutido amplamente. 

Talvez, como já se disse aqui, estejamos atrasados em algumas 
providências, mas não ê fácil vencer leis, decretos e burocracia. Perdemos 
um tempo precioso para chegarmos a determinados objetivos. 

Falemos, agora, sobre o concurso público. Não fiz transparência a respeito 
do assunto, porque quis trazer a esta audiência informações atualizadas. As 
que trago são de ontem; portanto, estão valendo para hoje de forma total. 

O concurso público foi determinado pelo Decreto n° 41.534, de 7/2/2001, do 
Governador do Estado. Já se passaram três meses. 

A comissão do concurso foi constituída por resolução conjunta da 
Secretaria da Educação, da Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração e da Procuradoria-Geral do Estado, que ê de 9/2/2001. Esse 
prazo nós cumprimos. Dois dias foram suficientes para formarmos a 
comissão do concurso. 

Passamos, então, à primeira atitude de concretização, qual seja a licitação 
para a escolha da empresa especializada para elaborar as provas. 
Competiram 16 instituições, sendo 8 desqualificadas por não apresentarem a 
documentação completa, e outras 8 disputaram a primazia. 

A instituição vencedora foi o Instituto Mineiro de Administração Municipal -
IMAM. Portanto, todos os concursos serão organizados e executados pelo 
IMAM, com as duas Secretarias e a Procuradoria-Geral do Estado. 

Hoje, terça-feira, encontra-se, na Procuradoria-Geral do Estado, a minuta 
do edital do concurso. Tudo leva a crer que o edital estará aprovado, talvez 
com algumas correções e emendas apresentadas pela Procuradoria-Geral do 
Estado, na sexta-feira. E o edital deverá ser publicado terça-feira, dia 12 de 
junho, no "Minas Gerais" e em jornais de grande circulação. É um edital 
longo, detalhado, tem de prever todas as situações legais que envolvem um 
concurso dessa natureza. 

O concurso será realizado para o preenchimento de cargos vagos em 
escolas estaduais. São eles: Professor do Nível 5, Grau A - P5A -, tem 
habilitação plena e pode lecionar no ensino médio; Professor do Nível 3, 
Grau A - P3A -, de licenciatura curta: Letras, Estudos Sociais ou Ciências, 
podem lecionar de 53 a 83 séries . 

Insisto nesse dado porque esta informação precisa ser prestada. Não sei 
por que razão, talvez por causa da designação para 2001, muitos pensam 
que portadores de diploma de licenciatura curta não poderão participar. 



. 

Podem, sim. Isso traz uma certa tranqüilidade a pessoas que estavam 
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O concurso será, também, para pedagogos, chamados especialistas em 
educação, pessoas formadas em Pedagogia, com habilitação para Orientador 
Educacional, Supervisor Pedagógico, Inspetor Escolar. Os Inspetores não 
são, necessariamente, lotados nas escolas; são lotados no órgão central ou 
nas superintendências. 

Concurso para Auxiliar de Secretaria, pessoas que atuam nas secretarias 
das escolas, e concurso para Ajudante de Serviços Gerais, que costumamos 
chamar de serviçais. Repetindo, concurso para todos os que atuam na área 
da educação. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, membros da Mesa, demais pessoas 
presentes, temos uma grande vitória. Nunca se fez concurso para Ajudante, 
para Auxiliar de Serviços Gerais só da educação. Esses concursos foram 
considerados gerais. É a primeira vez que serão realizados para pessoal 
atuante em educação, a ser lotado só em escola. Portanto, o concurso 
poderá ser bem direcionado. 

Se não me falha a memória, em 1994, o Estado abriu concurso para 
Ajudante de Serviços Gerais, em geral. As pessoas se inscreveram, pagaram 
a inscrição, e o concurso não foi realizado. Quero, até, lembrar que essas 
pessoas têm o direito de, apresentando o documento de inscrição, ser 
ressarcidas do que pagaram, com a correção monetária devida. É uma lei do 
Deputado Doutor Viana, aprovada pela Assembléia Legislativa. Tudo levava 
a crer que o concurso seria mal concretizado porque as regras não eram 
claras, e muitas pessoas, até com nível superior, estariam se inscrevendo 
para ser Ajudante de Serviços Gerais. Evidentemente, isso não interessa á 
educação, queremos ter uma cantineira, uma pessoa que limpe os banheiros, 
varra as salas de aula, recolha os papéis, corte a grama. Precisamos de uma 
pessoa com menos estudo e mais disposição para esse tipo de trabalho. 

Geralmente, os nossos Ajudantes de Serviços Gerais são pessoas 
comprometidas com a educação. Felizmente, agora, terão uma oportunidade 
de regularizar a sua situação. Mas o concurso, também, se destina ao 
preenchimento de cargos de lotação na própria Secretaria e nas SREs. 
Teremos mais uma superintendência, a de Belo Horizonte, a 42a, que faz 
muita falta á Secretaria. 

Tenho de falar dos cargos que estão previstos na lei, que podem não 
corresponder á designação ideal. Não podemos inventar, criar nomes para os 
cargos. Temos de prever aquilo que está na lei. O primeiro cargo em 
concurso para a Secretaria e as Superintendências é o de Analista da 
Educação. Poderão ser Analistas da Educação o técnico em assuntos 
educacionais, o técnico em conteúdo curricular e o pedagogo. 
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Independentemente de o pedagogo com habilitação em Orientação 
Educacional prestar concurso para Orientador Educacional, poderá prestar 
para Analista da Educação. Vou repetir, poderão candidatar-se, 
necessariamente, para Analista da Educação pessoas com diploma de curso 
superior, técnico em assuntos educacionais, técnico em conteúdo curricular e 
pedagogos. 

Para a Secretaria e as Superintendências, Analista da Administração, 
também, tem que ter nível superior. Na expressão Analista da Administração, 
cabem o administrador - quem tem diploma de Administração -, o contador -
com diploma de Ciências Contábeis - e o pedagogista - tem diploma de 
licenciatura em Pedagogia; de novo, o pedagogo pode concorrer, 
independentemente de sua habilitação. 

Ainda para a Secretaria e as Superintendências, temos os chamados 
Técnicos da Educação. Repito que as expressões não correspondem, 
necessariamente, ás funções que serão exercidas. Tivemos de adotar a 
terminologia que consta na legislação, pois não podemos inventar. Então, 
para Técnico da Administração, pode se inscrever quem tem nível médio; 
nessa categoria, cabem o Assistente Técnico Educacional e o Assistente 
Técnico Pedagógico - aqui, falamos de assistente; lá adiante, falamos de 
administrador e técnico em assuntos educacionais. Na verdade, são três 
categorias de cargos abrangendo oito possibilidades. 

Para falar das inscrições, terei de fazer um comercial, para declinar o nome 
do Banco onde elas poderão ser feitas. Evidentemente, é o que ofereceu á 
instituição que ganhou a licitação as melhores condições: o ltaú ou, onde 
existir, o BEMGE. Acho que, para se inscrever, o candidato vai pagar valores 
módicos, porque toda a licitação foi feita com base no preço, ou seja, ganhou 
a instituição que ofereceu o menor preço. As taxas são as seguintes: para 
Ajudante de Serviços Gerais, R$7,80 - acho que não há nenhum concurso 
por esse valor no Brasil, mas acho que ele é justo e tem de ser assim 
mesmo, pois essas pessoas são modestas; para Auxiliar da Educação, 
R$9,75; para Professor, tanto P5 como P3, R$13,00; para Técnico da 
Educação, para lotação na Secretaria ou nas Superintendências, R$13,00; 
para os chamados especialistas - orientação educacional, supervisão 
pedagógica e inspeção escolar, ou Analista da Educação ou da 
Administração -, R$19,50. Tudo isso está de acordo com a remuneração 
desses profissionais. Não estou dizendo que a remuneração é boa ou justa, 
mas acompanha exatamente o que ganha cada servidor da área da 
educação. 

É importantíssimo dizer que o concurso será regional, por 
superintendência; não será por cidade. Temos 42 superintendências, e, ao se 
inscrever, a pessoa terá de optar por uma delas. O concurso por escola tem 
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sido negativo para a educação, pois a Secretaria fica completamente 
amarrada; não há sistema educacional que resista á lotação dos profissionais 
em uma escola. É claro que os concursados, pela ordem de classificação, 
vão escolher a vaga de seu interesse e, assim, serão lotados na escola "a", 
"b", "c" ou "d". Mas, até preencher todas as vagas de uma região, 
continuaremos pelos classificados na região. Então, se são 42 regiões, são 
42 classificações. Isso quer dizer que uma pessoa que pode ter uma nota 
melhor na classificação de uma região não seja aproveitada, e uma pessoa 
que tenha conseguido um resultado um pouco inferior, mas tenha-se inscrito 
naquela região, pode ser aproveitada. 

Os Deputados que trabalham no interior sabem disso. Precisamos de 
profissionais competentes muito mais no interior. Estamos fazendo uma certa 
pressão positiva para que tenhamos bons candidatos para superintendências 
mais distantes e com mais problemas. Temos escolas em sedes de distritos, 
temos escolas no meio rural. Precisamos do bom professor lá, não em Belo 
Horizonte, Uberlândia ou Varginha. 

As inscrições serão por cargo; quem se inscreveu para P5 terá que 
apresentar a documentação correspondente; ou P3, ou Especialista da 
Educação, Orientador; ou Supervisor; ou Inspetor. E assim por diante: a 
inscrição é por cargo. 

Alguém está impedido de fazer duas inscrições? Não. Não podemos 
impedir que uma pessoa faça duas ou três inscrições. Porém, determinadas 
provas serão realizadas no mesmo dia. Se alguém se inscreve para a área 
metropolitana de Belo Horizonte, em História, para P5 e, ao mesmo tempo, 
se inscreve para Montes Claros, em História, não conseguirá fazer a prova, 
que será realizada no mesmo dia, em todas as cidades. 

Se a pessoa se inscrever para Professor e Supervisor, se tiver uma 
licenciatura em Letras e uma em Pedagogia, com formação para Supervisão 
Pedagógica, poderá inscrever-se. A prova de Letras, Português, e a prova 
para Supervisor não serão no mesmo dia. Não há nenhum impedimento. O 
único impedimento é a simultaneidade da aplicação das provas ou a 
titulação. 

Quando acontecerão as inscrições? Na segunda quinzena de junho. 
Quando começam as provas? Na segunda quinzena de julho. Já sabemos 
quais serão as primeiras provas, porque já temos o calendário feito. Serão 
para Orientador, Supervisor e Inspetor. Temos de adquirir uma certa 
experiência, porque não é um concurso simples. 

Quais são as etapas do concurso? A primeira etapa é uma prova 
especifica. Quem, por exemplo, se inscrever para professor de Matemática 
fará uma prova especifica de Matemática. Essa prova terá 70 questões e 
valerá 70 pontos. Ela é eliminatória. Será eliminado quem fizer menos de 42 
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pontos ou 60%. Isto é importante. Quem não alcançar 60% dos 70 pontos 
estará eliminado e não poderá continuar nas outras etapas. 
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Na segunda etapa, serão 30 questões. É a prova de Educação, de 
Pedagogia. Somando-se os 30 pontos desta com os 70 da outra, totalizamos 
100 pontos. A segunda prova também é eliminatória para quem fizer menos 
de 18 pontos. Serão classificados os que fizerem, no mínimo, a soma de 60 
pontos- 42 mais 18- nas duas provas eliminatórias. 

Antes de passar á terceira etapa, quero dar uma informação importante. A 
prova de Educação não será aplicada aos inscritos para Ajudante de 
Serviços Gerais, e vocês podem perceber o porquê. Na terceira etapa haverá 
a prova de títulos, que é classificatória, não é eliminatória. Temos três níveis: 
os de nível superior, os de nível médio e os que só têm estudos elementares. 
Para quem tem curso superior, a prova de títulos valorizará a experiência 
profissional, e, dentro dela, está o tempo de serviço em escolas estaduais ou 
municipais e cursos. 

Quais são os cursos que serão valorizados? Doutorado, mestrado, 
especialização e atualização, cursos esses, até a especialização, de validade 
nacional. Esta exigência não ocorre para os cursos de atualização, mas na 
contagem de pontos será considerada a instituição que ministrou o curso. 

No nível médio, de novo valerá a experiência profissional, a contagem de 
tempo e possíveis cursos. Alguns cursos que serão considerados: 
atualização em informática - precisamos desse tipo de profissional na 
Secretaria e nas Superintendências -, atualização em contabilidade, 
atualização em educação e assim por diante, dependendo do cargo a que o 
candidato estiver concorrendo. Para Ajudante de Serviços Gerais, tem havido 
muita confusão: o que se exige, porque está na lei, é instrução de nível 
elementar - a expressão é esta: instrução de nível elementar. Então, ao 
contrário do que alguns estão supondo, o candidato a Ajudante de Serviços 
Gerais não precisa ter concluído o ensino fundamental. Ele tem que 
demonstrar instrução elementar, normalmente obtida até a 4" série do antigo 
primário. Pode demonstrar até através de atestados que comprovem essa 
cond1ção. O candidato não pode ser analfabeto. Por quê? Porque ele não 
poderá fazer a primeira prova, que vale 70 pontos e que é uma prova de 
conteúdo. Aqui o conteúdo será muito específico para o tipo de Ajudante de 
Serviços Gerais que desejamos. 

Quais são os títulos para classificação dos Ajudantes de Serviços Gerais? 
Experiência profissional. Acho que assim se procura fazer justiça a pessoas 
que estão nesses serviços há anos. Essa experiência profissional será muito 
valorizada. Não preciso explicar mais, pois já disse antes. Queremos uma 
pessoa que faça o serviço que precisa ser feito. Além disso, o candidato a 
Ajudante de Serviços Gerais pode ter algum curso. Por exemplo, ele pode ter 
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um curso de higiene, um curso de direito trabalhista, um curso de 
conservação de alimentos, um curso de jardinagem. Isso será valorizado, na 
classificação, compreensivelmente. 

Agora, o que todos estão aguardando com as canetas e com os lápis 
prontos: as vagas. Primeiro, uma explicação. Só temos condições de realizar 
o concurso para vagas reais. O que estou querendo dizer com isso? 
Podemos precisar de um professor de biologia, para ministra seis aulas em 
uma escola. Isso não constitui vaga real, porque, se admitíssemos essa 
situação, íamos ter um concurso infindo. Tantas vagas para o preenchimento 
de quatro aulas, de seis aulas, de sete aulas, de oito aulas. Então, 
especialmente no caso do professor, é a vaga real, ou seja, 24 horas para P3 
e P5, sendo 1a aulas e 6 horas de atividade fora da sala de aula. Então, a 
vaga não é real para professor quando ela não chega a esse número. Vagas 
para P3: 16.417. 

Precisamos de 16.417 professores para lecionar de 5" a a• séries. Aqui, 
podem se inscrever os que tém licenciatura curta. É claro que poderão se 
inscrever para P3 os que têm licenciatura plena. 

Vamos passar para a Matemática. Quem tem Ciências, licenciatura curta, 
vai poder se inscrever para as vagas de Matemática. Mas quem tiver 
licenciatura plena também vai poder se inscrever. Vai ser mais bem 
classificado aquele que obtiver melhor resultado e os que apresentarem, na 
classificação, a maior soma de títulos. 

Vagas para P5: são vagas para as quais só poderão se inscrever 
portadores de diplomas de licenciatura plena. Aqui não podem se inscrever 
portadores de licenciatura curta. 

Professor P5: a.773 vagas. É um número menor, até porque quem é P5 
pode lecionar também da 5° á a• série, além de poder lecionar no ensino 
médio. 

Vagas para Orientador Educacional: 691. Supervisor Pedagógico: 1.529. 
Lembro que o Orientador Educacional e o Supervisor Pedagógico têm carga 
horária de 24 horas semanais. Não é acumulável um cargo de Orientador ou 
de Supervisor com outro cargo. A acumulação só é possível em dois cargos 
de magistério. Vagas para Inspetor Escolar: 1a1. 

Vagas para Auxiliar de Educação, pessoal de secretaria: 4.296. Vagas para 
Ajudante de Serviços Gerais: maior número, 1a. 40a vagas. Total para as 
escolas: 50.295 vagas. 

Vagas para Técnico da Educação, nível médio. Falo do Assistente Técnico 
Educacional e do Assistente Técnico Pedagógico. São vagas para trabalhar 
na sede da Secretaria, no órgão central, ou na Superintendência. 

Para Assistente Técnico Educacional: 1.496 vagas. Para a inscrição, basta 
o nível médio. Assistente Técnico Pedagógico: 41 vagas. Vagas para Analista 
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Ai, é claro que não são muitas, na própria Secretaria e nas 
superintendências. Finalmente, vagas para Analista da Educação, que 
precisa ter nível superior, o chamado Técnico em Assuntos Educacionais -
TAE -: 409 vagas. Técnico em Conteúdo Curricular: 210 vagas. Pedagogo: 
313 vagas. As vagas totalizam, computando todos os cargos objeto do 
concurso, 53.171. Temos a expectativa de 700 mil inscrições. A titulo de 
curiosidade, quero dizer que estão chegando pedidos de informação do Mato 
Grosso, de Goiás, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de São Paulo. Como 
o concurso é público, essas pessoas poderão concorrer, mas não sei se irão 
satisfazer às exigências, inclusive quanto à titulação. 

É importante dizer que estão previstas, porque existe uma lei estadual 
estabelecendo isto, 5.206 vagas para portadores de deficiência. Existe uma 
lei estadual determinando que 10% das vagas sejam reservadas para 
portadores de deficiência. Então, as pessoas que tiverem algum problema 
serão objeto de uma classificação à parte, embora tenham que fazer as 
mesmas provas. Alguns precisarão de alguma assessoria, como, por 
exemplo, os deficientes visuais, que farão provas em braile. A classificação 
será em separado, porque a lei estadual assim determina. Com isso, não 
quero dizer que todas as vagas para portadores de necessidades especiais 
serão preenchidas. Elas estão previstas para uma classificação à parte, mas, 
se os candidatos não atingirem o nível que eu já expliquei - 60% das 
questões da prova de conteúdo e 60% da prova de educação -, 
evidentemente serão eliminados do concurso. 

Então, acho que satisfiz a curiosidade geral sobre o concurso. De certa 
forma, foi bom vimnos aqui no dia 5 de junho, porque pudemos trazer dados 
concretos cujo levantamento foi muito trabalhoso e dependente de muitas 
informações e elementos. Quero dizer a todos, especialmente às pessoas da 
Mesa, que, embora o sistema de designação de 2001 possa ter trazido 
algumas dificuldades por ter sido centralizado, de certa maneira, ele ajudou a 
clarear as vagas, porque soubemos, com certeza, onde estavam as 
necessidades. Infelizmente, no sistema anterior, em que as pessoas se 
inscreviam por escola, detectamos muitas falhas, erros e incongruências . 

A centralização foi trabalhosa, nem sempre é o melhor. Acho que, em 
educação, temos que trabalhar numa linha de descentralização, mas foi útil, 
porque tivemos um retrato melhor do número de vagas. 

Ficou faltando falar sobre o plano de carreira. Em relação a ele, não posso 
ser tão conclusivo, porque, como educador, acredito na importância de um 
plano de carreira, especialmente como ele foi concebido, muito discutido e 
que contenha avanços importantes. 
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O que aconteceu com o plano de carreira e em que ponto nos 

encontramos? A comissão constituída na Secretaria da Educação deu conta 
da sua missão no principio de novembro de 2000, quando, numa reunião 
solene, entregaram-me a proposta do plano de carreira. Até comentei aqui 
certa vez, no teatro, algumas linhas que considerava avanço, como, por 
exemplo, regime de trabalho, promoção vertical, promoção horizontal, a 
previsão de uma gratificação especial para aqueles que trabalham no meio 
rural ou em situações de risco. São alguns dos avanços, entre outros que 
considero avanços, embora os especialistas da educação não gostem muito. 
A idéia, na verdade, é que somos todos pedagogos, porque todos temos que 
fazer o curso de Pedagogia, independentemente da habilitação, inspeção, 
supervisão e orientação. Eu me sentiria mais honrado se fosse chamado de 
pedagogo que de especialista da educação. Mas temos pessoas que não 
concordam com isso. Mas o plano de carreira adotava a expressão única -
pedagogo -, com a habilitação especifica, porque o curso de Pedagogia 
trabalha nessa linha. 

De posse desse projeto, me debrucei sobre o texto, fiz meus estudos, 
minhas observações, discuti internamente na Secretaria da Educação e 
solicitei ao setor que trabalha na área financeira que elaborasse tabelas, 
prevendo a repercussão financeira a partir de determinados valores, que não 
poderiam constar na lei do plano de carreira, mas isso poderia prever quais 
seriam. 

De posse de toda essa documentação, uns dez dias depois, levei a 
proposta, agora já oficial, da Secretaria da Educação - com muito respeito 
para com o projeto que me foi entregue, com algumas pequenas alterações e 
correções que precisavam ser feitas - para o Governador do Estado e para a 
Secretaria de Recursos Humanos e Administração. 

O próprio concurso, estamos fazendo juntamente com a Secretaria da 
Educação e a Secretaria de Recursos Humanos e Administração. O edital 
será assinado conjuntamente pelo Secretário da Educação e pela Secretaria 
de Recursos Humanos e Administração. É assim que o Estado está 
organizado. 

Tinha a expectativa de que o Governador, valendo-se da lei delegada, 
colocasse em prática o plano de carreira do pessoal da educação, mas isso 
se tornou inviável por questão de ordem administrativa. A educação tinha 
proposta de plano de carreira, mas, no Estado, não há carreira apenas na 
área de educação. Existem outras, e nem todos os planos estavam 
concluídos. E também dificultava bastante o andamento da questão o fato de 
o Estado ainda não ter estabelecido o novo regime de trabalho para o 
pessoal estatutário. 

A idéia era e, de certa maneira, permanece sendo que o plano de carreira 
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esteja em consonância com o novo regime estatutário aplicável a todos os 
servidores públicos. 

Há muitas questões em jogo. Há reformas no campo previdenciário e 
emendas à Constituição Federal que têm reflexos em Minas Gerais. Há 
questões sobre as quais muito se discute, como ê o caso do regime de 
trabalho. Eu, por exemplo, sou partidário de que o regime de trabalho de 
Inspetores, Orientadores e Supervisores seja de dedicação exclusiva, como 
já ê para o cargo em comissão de Diretor. 

Faltava, então, esse outro arcabouço. Desistimos? Desanimamos? Não. De 
forma nenhuma. Temos dito a Deputados e profissionais da educação que 
pretendemos retomar o assunto, sem rediscuti-lo, durante o Fórum Mineiro 
de Educação, que vai estudar a LDB da educação estadual, ou seja, o 
sistema mineiro de educação. Um tema a ser debatido ê de novo a questão 
do magistério. 

Na minha avaliação - pode ser que eu esteja enganado, pois não sou 
jurista -, teríamos condições de incorporar à lei do sistema alguns dos 
avanços propostos no plano de carreira. Estaríamos tentando chegar à parte 
dos objetivos, não à totalidade - não somos ingênuos a ponto de acreditar 
nisso -, por meio do Fónum Mineiro de Educação, e, é lógico, continuando a 
discutir o assunto com o Governo. Temos excelentes relações com o pessoal 
da área econômica e administrativa e com o Governador. Levaremos à frente 
a luta pelo plano de carreira, principalmente porque está bem feito e porque 
Minas se adiantaria muito nesse particular. 

Como conferencista em São João del-Rei, onde discutiremos o assunto, 
convidamos o Prol. Kalil, que tem vivência do mundo sindical ligado à 
educação. Esperamos que cheguemos àquela cidade em condições de 
discutir aspectos do plano de carreira e que possamos trazer ótimos 
resultados para o encerramento em Belo Horizonte. 

Não se percebe insensibilidade por parte do Governo. Ninguém está se 
esquecendo dessa questão ou escondendo-a. Ela é uma questão 
fundamental. No entanto, as características da administração do serviço 
público têm dificultado o andamento do plano de carreira do pessoal da 
educação em separado. 

Estou à disposição para responder aos questionamentos da Mesa, dos 
Deputados e dos demais participantes desta audiência pública. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Antônio Carlos Hilário 
Cumprimento rapidamente as autoridades. É necessário fazermos algumas 

considerações do ponto de vista do conjunto, tão bem abordado pelo 
Secretário da Educação, a fim de compreendermos o processo da educação 
no Estado de Minas Gerais, e principalmente do ponto de vista das 
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A partir da possibilidade dada pela LDB da criação de sistemas de 
educação, tanto no âmbito dos Estados quanto no âmbito dos municípios, é 
de fundamental importância que o Estado de Minas Gerais procure criar sua 
própria LDB. 

Quando se fala na gestão democrática do sistema, não podemos pensar 
apenas centrados na eleição para Diretor de escola ou numa ampliação da 
democracia na escola. É necessário pensar na democracia do sistema como 
um todo. Por isso, o fórum estabelecido para a criação do sistema é de 
fundamental importância. 

A participação da sociedade será muito mais importante na medida em que 
entendemos como democracia o processo amplo de discussão e a gestão da 
sociedade, retirando a gestão apenas do poder constituído do Estado. Um 
dos grandes problemas verificados na educação, não apenas do ponto de 
vista do Estado de Minas Gerais, mas também do ponto de vista nacional, é a 
descontinuidade, grande caracteristica que marca a educação na nossa 
Nação. O processo educativo nunca consegue avançar, porque todos os 
projetos educacionais acabam tendo a feição do eventual ocupante do poder, 
tanto em nivel federal quanto estadual e municipal. Nosso esforço deve ser o 
da sociedade, de criar algo para gerir o processo educacional, visto que o 
processo é de interesse da sociedade, que não é apenas usuária, mas 
também contribuinte do sistema. É necessário que esse sistema seja 
gerenciado para que não haja mais descontinuidade. Na medida em que 
cada governante procura criar seu próprio projeto, o prejuízo é sempre da 
sociedade, porque a descontinuidade acaba prejudicando sobremaneira a 
qualidade. 

Por isso, para nós é de fundamental importância que o gerenciamento do 
processo educacional não fique preso aos gabinetes dos eventuais 
ocupantes do poder. 

Na exposição do Secretário, percebe-se que isso é muito positivo. 
Começamos a ter de enfrentar algumas contradições que vamos colocar para 
o debate. Se de fato é necessária a criação de um sistema educacional cujo 
pressuposto seja possibilitar um nível de qualidade superior ao que temos, 
precisamos, sobretudo, ainda que com um projeto, um sistema capenga, 
pensar como ele deve se constituir. Nesse aspecto, a questão não pode ser 
examinada do ponto de vista do conteúdo que o sistema prevé. É necessário 
pensar na sua forma, criação, gestão e, sobremaneira, na estrutura do 
sistema. Não conseguimos criar nada de positivo, profícuo, se não temos 
uma base sólida, uma estrutura que sustente esse edifício grandioso que se 
quer construir. Assim, o concurso e o plano de carreira são de fundamental 
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importância. 

Como bem disse o Secretário, o concurso demorou. De acordo com os 
próprios compromissos assumidos pelo então Governador, já era para ter 
havido, mas está em andamento. Antes tarde do que nunca. Esperamos que 
o edital seja publicado na próxima terça-feira para que ele seja efetivado. 
Para nós, isso é preocupante porque não sabemos até que ponto podemos 
ser surpreendidos com coisas do tipo "não será possível". Falo isso 
lamentando a realidade atual do plano de carreira. 

Vejam bem: o concurso é importante para o sistema do ponto de vista do 
ingresso. A Constituição estabelece que para o ingresso no serviço público é 
necessária a existência de concurso. O concurso, por si só, não garante a 
valorização. Não adianta examinar a questão do concurso dentro sistema se 
não houver um processo de valorização. Para nós é muito vago dizer que 
2001 é o ano da valorização do magistério, porque desde 1999 estamos 
vivendo o discurso da valorização do funcionalismo público, quando, na 
época, foram editadas 1 00 mil cartilhas, e a valorização não passou da 
edição dessas cartilhas. Até reconhecemos o esforço do Secretário da 
Educação Murilio, Hingel, do conjunto da Secretaria, na elaboração do 
projeto do plano de carreira, inclusive a aquiescência da Secretaria ao 
conteúdo que foi acordado. Podemos testemunhar o grande esforço feito, 
mas é lamentável que até o presente momento o Governo do Estado de 
Minas Gerais, na pessoa do Governador, não se tenha empenhado na 
aprovação desse plano. Temos que ser sinceros, honestos. Este Governo fez 
um compromisso público com a sociedade, pedindo, por sinal, a esta Casa 
Legislativa que lhe concedesse uma lei delegada que, além de realizar o 
concurso, iria promover a valorização por meio do plano de carreira e de um 
salário digno. 

Este instrumento chamado de lei delegada não é algo que se possa 
conceder a qualquer um e a qualquer momento - aliás, é algo muito perigoso 
-, mas, em vista da premência que havia em se resolverem os problemas no 
ano anterior, esta Casa Legislativa, para minimizar o sofrimento dos 
funcionários, atendeu ao pedido do Governador e concedeu-lhe essa lei 
delegada, para que pudesse resolver os problemas no prazo - ou seja, até 31 
de dezembro. Mas, lamentavelmente, esse compromisso não foi cumprido 
pelo Governador, pois, passados seis meses, ouvimos aqui, mais uma vez, 
que não se sabe o que será da carreira. Ora, se é verdade que se sabe muito 
bem o que se quer de um sistema mineiro de educação e se tem a 
compreensão de que sem a valorização tal sistema não se sustenta, como 
podemos aceitar simplesmente que "não sabemos como vai ficar a carreira"? 
Para nós, além de lamentável, isso é muito preocupante, porque também o 
que se coloca como razão para ainda não ter sido possível viabilizar o plano 
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de carreira também não se sustenta. Dizem, por exemplo, que ainda não 
há o sistema de previdência definido. Ora, com ou sem um sistema de 
previdência definido, as pessoas estão trabalhando; queiram ou não, o 
quadro de pessoal está ai, e algo terá de ser feito. Também dizem que outros 
órgãos ainda não têm seu plano de carreira. Ora, sentimos muito se não têm, 
mas deveríamos até aprovar o da educação o mais rápido possível, 
justamente para incentivá-los a fazer o mesmo. Mas a maior contradição é 
que os outros órgãos não têm previsão para a realização de concurso. Então, 
o argumento de que outros órgãos ainda não têm plano de carreira não pode 
servir de justificativa. Também fomos informados - o que foi muito 
preocupante e gerou algumas polêmicas, talvez desnecessárias - sobre o 
jogo político que se começou a fazer em cima da questão do plano de 
carreira. Num primeiro momento, o Governo dizia que não enviaria mais o 
plano de carreira para a Assembléia Legislativa, porque, por iniciativa do 
Deputado Rogério Correia, esse plano foi enviado; assim, aguardaria o 
trâmite - mesmo contando com a possibilidade de veto ao final do trâmite -, 
para ver o que faria. Na verdade, esse jogo jamais poderia ter sido jogado, 
porque, se nesta Casa foi dada entrada a um plano de carreira, foi apenas 
porque, mesmo com o direito da aprovação do plano de carreira por meio da 
lei delegada, isso não aconteceu até o dia 31 de dezembro. Então, qualquer 
responsabilidade sobre a demora do plano de carreira cabe unicamente ao 
Governo do Estado de Minas Gerais, na pessoa do Governador. Então, não 
aceitamos esse jogo político, e foi bom que o Secretário não tenha feito essa 
observação, porque, assim, podemos discutir objetiva e concretamente quais 
seriam as possibilidades, já que, mesmo com esse jogo político posto no 
cenário, não há nenhum impedimento para que o Governo do Estado de 
Minas Gerais, na pessoa do Governador, envie o mais rápido possível para 
esta Casa Legislativa o plano de carreira. 

É esse compromisso que queremos do Governo do Estado, porque, para 
concluir, vamos insistir em uma coisa: não adianta, é falácia, é demagogia 
pensar em um sistema mineiro de educação de qualidade - com aquela 
qualidade necessária ao contribuinte e ao usuário mineiro -, se não há 
garantias estruturais para o próprio sistema, que se constitui na valorização. 
Então, gostaríamos que, daqui para frente, o Governo se empenhasse nessa 
questão da carreira, porque, do contrário, ficaremos em dúvida com relação à 
boa-fé já proferida por um de seus componentes: o Secretário da Educação, 
com quem, insisto, temos uma relação ética e cordial. Também somos 
testemunha do empenho feito pela Secretaria para garantir o concurso e o 
plano de carreira. Mas, no aparelho do Governo, o Secretário é apenas um, e 
é necessário que se empenhe com ainda maior força. Mas é muito mais 
necessário que, por meio desta Casa Legislativa, se desenvolvam esforços 
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para que seja cumprido o compromisso assumido publicamente com a 
sociedade no ano anterior, sobre a questão da valorização do plano de 
carreira. Até agora, nada se fez por ele. 

Do ponto de vista de incentivo, o grande problema da atividade educacional 
nas escolas de Minas Gerais é a distorção salarial. O plano de carreira 
procurou trabalhar esse aspecto, visto que o reajuste estipulado no ano 
anterior foi feito da forma mais incoerente possível e gerou a falta de 
incentivo no pessoal da educação. Pessoas com 5, 10, 15, 20 anos de 
trabalho não têm esse tempo considerado, porque ganham o mesmo valor de 
quem está no inicio de carreira. 

O plano de carreira procurou trabalhar essa distorção. Enquanto isso não 
for resolvido, o incentivo para os trabalhadores nas escolas comprometerá 
qualquer perspectiva de busca da qualidade. 

Esperamos que esta Casa Legislativa se empenhe para fazer com que o 
Governador assuma os compromissos assumidos. 

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

poderão formular perguntas ao expositor. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que agilizemos o debate, 
solicitamos aos participantes que se identifiquem, sejam sucintos e 
dispensem a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá 
de, no máximo, 3 minutos, e o mesmo tempo será concedido para a resposta. 

Debates 
O Secretário Murilio Hingel - O plano de carreira é muito importante e 

necessário. Nunca houve, de nenhum integrante do Poder Executivo, 
nenhum argumento relativo á apresentação do projeto de lei do Deputado 
Rogério Correia com a alegação de que não iria chegar a lugar algum, 
porque não era atribuição do Legislativo, e, se aprovado, o Executivo poderia 
vetar. Quero deixar claro que nunca ouvi argumento nesse sentido. 

Por outro lado, no sistema mineiro de educação, a falta de valorização do 
magistério é uma causa importante. O que se pretende é criar uma instância 
permanente de discussão da educação. A expectativa é que outros fóruns se 
realizem. 

Foi uma luta da sociedade brasileira a criação do Fórum Nacional de 
Educação, quando se discutiu a primeira proposta de LDB, infelizmente 
substituída pela atual. Minas está tentando atender a esse anseio da 
sociedade e dos educadores, para termos uma instância maior, um fórum. 
Para que esse fórum se torne permanente, é necessária a criação de um 
sistema estruturado. Muito se pode estruturar segundo uma lei de diretrizes e 
bases da educação estadual. 

Por fim, quero lembrar o pensamento de um autor do século XVI, 
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Montaigne: "É impossível entender o todo, sem compreender as partes. E 
é impossível compreender a parte, sem entender o lodo. Então, é muito difícil 
trabalhar em Minas Gerais ignorando o todo. E o todo é a União, o Governo 
Federal. Por mais que avancemos na Lei de Diretrizes e Bases da educação 
estadual, temos um limite, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

E, nesse ponto, como o Estado se comportará diante de uma lei que tem 
sido discutida, é polêmica, a Lei de Responsabilidade Fiscal? O próprio 
Estado está argüindo a inconstitucionalidade dessa lei, mas, enquanto isso 
não for decidido, ela tem de ser cumprida. E o Estado fica em situação difícil 
com os seus compromissos, inclusive com o pessoal da educação. 

Eu não havia falado da Lei de Diretrizes e Bases dessa forma nem da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, mas, agora, sem dúvida alguma, é uma das 
dificuldades que temos, porque o Estado tem de destinar ao seu pessoal um 
certo percentual da receita, hoje ameaçada de decréscimo, tendo em vista os 
problemas energéticos. Mas não vamos discutir a energia. Sabemos o que 
isso representará para nós, brasileiros, mas se refletirá nos nossos projetos e 
naquilo em que acreditamos. 

O Sr. Presidente - Queremos saber a posição do Secretário sobre algo que 
está acontecendo. Em reuniões que temos feito em algumas escolas, ficamos 
sabendo que professores que se encontravam em adjunção retornaram como 
Auxiliares de Secretaria ou para a sala de aula, como recuperadores de 
alunos, e fazem muita substituição. Por que estão perdendo o "pó-de-giz"? 
Isso não foi informado a eles pelos Superintendentes. Queria saber, também, 
se aqueles que saíram da sala de aula, inicialmente por vontade também do 
Governo da época, perderão o direito á aposentadoria especial, ou seja, 25 
anos de docência ou 50 anos de idade. Essa pergunta também é feita pela 
Profa. Karina Sabarense, da Escola Estadual Deniz Valle, de Nova Lima. Ela 
indaga se eles têm o direito de ministrar o conteúdo de 5• e 5• séries e se os 
professores formados em Estudos Sociais só poderão concorrer ao cargo de 
PA3. 

O Secretário Murílio Hingel - Começando pela parte final, os professores 
que têm licenciatura curta só poderão concorrer ao cargo de PA3. Esta é uma 
exigência legal. 

Sobre a adjunção, esse é um problema real. Não é imenso, mas é real e 
atinge a muitas pessoas, porque, de fato, os professores tiveram que retornar 
ao Estado. Muitos tiveram a sua situação regularizada, o Estado retomou o 
atendimento em escolas, em muitas cidades, com as quais foram firmados os 
devidos convênios. Então, houve uma acomodação, uma solução apropriada. 
Com outros municípios, isso não foi possível, mas alguns professores 
aceitaram ou pediram e foram trabalhar em municípios vizinhos. Mas, 
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evidentemente, ficaram questões sem a devida solução. O que posso 
responder é que, na Secretaria, estamos estudando cada situação, porque, 
na verdade, são muitas, para buscar as melhores alternativas, as melhores 
soluções. 

Por exemplo, em um primeiro momento, pensamos que, para participar, 
para se inscrever no Projeto Veredas, o professor teria que estar em sala de 
aula, lecionando da 1 • à 4• série. Jà revimos isso, porque percebemos que 
alguns professores não estão em sala de aula por sua culpa. A situação foi 
criada, e eles não tinham uma lotação. Eles poderão, também, fazer o curso 
normal superior, poderão, também, se inscrever. Estuda-se, ainda, o que 
fazer em relação aos professores que, deixando a sala de aula, 
automaticamente perderam a gratificação chamada "pó-de-giz", porque ela é 
clara, aplica-se a quem está em sala de aula. Essa é a lei. 

Por outro lado, repito: muitos desses professores não têm culpa da 
situação em que se encontram. Então, temos que estudar cada situação e 
buscar soluções. Não confundir situações sérias, em que temos que respeitar 
o quadro e buscar as melhores alternativas, com situações em que 
professores, intencionalmente, buscaram desvio de função. Já recebi 
correspondência de professores pedindo desvio de função, quer dizer, 
querem ser desviados da sala de aula. Muitos deles estão em biblioteca. 
Saíram da sala de aula por vontade própria, por conseguinte não têm mesmo 
o direito ao "pó-de-giz" nem poderão fazer o curso normal superior na 
modalidade de educação à distância. 

É diferente dos professores que ficaram em uma situação delicada, por 
força do processo de municipalização, obrigados à adjunção. Então, essa é 
uma situação com a qual a Secretaria está preocupada. Estamos examinado-
a. Pelo menos, um item já foi vencido, não é o mais complicado nem o de 
maior interesse dos professores. É certo que poderão fazer o curso e, 
portanto, aos poucos, vão resolvendo a sua situação. Esses professores 
representam hoje um resíduo. Isso os faz menos importantes? De maneira 
nenhuma, mas não chegam a 200; esse número é expressivo, uma vez que, 
quando assumimos a Secretaria, havia 15 mil professores em adjunção ou 
servidores colocados à disposição. Fica, então, esse resíduo, que nos 
preocupa, mas, de fato, levamos dois anos para chegar a uma solução 
razoável. 

Reafirmo a determinação da Secretaria de estudar cada caso, inclusive o 
dessa professora de Nova Lima. Admito que ela esteja nessa situação, assim 
como outros que têm me procurado, sempre me pedindo uma alternativa, 
porque se sentem prejudicados. Acho que estão com bastante razão. Por 
isso temos de nos debruçar sobre seus problemas. 

O Deputado Arlen Santiago - Parabéns pela exposição. Sou seu admirador. 
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Lembro-me do senhor no Ministério da Educação, no tempo em que eu 
era Prefeito Municipal de Coração de Jesus e Presidente da Associação dos 
Municípios da Área Mineira da SUDENE. Foi o tempo em que expulsou os 
lobistas do Ministério, fazendo com que os recursos chegassem aos 
municípios. Temos muita esperança na volta do Governador Itamar á 
Presidência da República. Esse foi um dos motivos da nossa opção por ele. 

Estamos falando no concurso, que é importante e constitucional, mas vai 
aumentar a folha de pagamento. Estamos vendo que a folha está girando em 
torno de R$600.000.000,00. Se não houver nenhum aumento, subirá 2% ao 
ano, incluindo as vantagens. Em quatro anos, teremos 1 0% de aumento, sem 
falar nas pessoas que vão se aposentar e terão que ser repostas. Pelos 
meus parcos conhecimentos contábeis, acho que, até antes de colocarmos 
essa questão da valorização do magistério, teremos de encontrar no senhor 
uma pessoa para lutar no Governo, para que se encare a questão 
previdenciária. Se não constituirmos um fundo, em alguns anos, e não serão 
muitos, nossos funcionários públicos, excelentes e zelosos, não terão como 
receber seus salários. Só poderão receber se a arrecadação aumentar. Não 
estamos vendo possibilidade de aumento de arrecadação com o apagão. Os 
aumentos vão acontecer, então, temos de nos debruçar sobre essa questão 
previdenciária. 

A outra questão que nos preocupa muito é o concurso de serviçal. O 
senhor colocou que 70% dele será feito por meio de uma prova específica. 
Não entendi os outros 30%. Acho que uma das idéias seria uma prova 
prática, fazendo com que muitos engenheiros, advogados, etc. não venham a 
tomar o lugar do serviçal. 

Gostaria de parabenizá-lo pelo telecurso á distãncia, Projeto Veredas, que 
vai fazer com que os professores possam se habilitar e não ter o que fazer 
depois de 2006. 

Lembro, mais uma vez, que serão 15 mil inscrições, mas os candidatos 
serão muito mais. Finalmente, lembro as regiões em que o índice de 
desenvolvimento humano e infantil são menores. 

Para terminar, quero ver duas questões que me assustaram. Em 2001, 
foram gastos em construções de escolas R$1.184.000,00 até maio. Isso está 
dando uma média de R$250.000,00. Então, são somente quatro escolas no 
Estado inteiro. Só na 22" Superintendência Regional de Ensino de Montes 
Claros, temos 12 prioridades, ano 2000. O senhor desculpe-me a insistência, 
mas volto a lembrar, pela terceira ou quarta vez, as escolas de Catuti, Rio 
Pardo e Riacho dos Machados, que estão nessas prioridades, estão no 
orçamento. Se formos fazer uma escola mensalmente, o que acontecerá? Se 
esse número estiver errado, tomara que esteja, ele nos assusta muito. 

Gostaria também que o senhor designasse um grupo especial da área 
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central para olhar as cinco piores cidades, relativamente ao índice de 
desenvolvimento infantil, a fim de desenvolver um projeto político-pedagógico 
para elas. Em Pai Pedro, a 22" Superintendência esteve presente; a 
superintendente estava com problemas na coluna nesse dia e não pode 
comparecer, mas acho que precisa ser feito um projeto mais efetivo. 

Por último, é necessário ver como está a questão do ( .... ) para as cidades 
que não colocaram os 60% no ano passado e que estão impedidas de 
receber, ou seja, se algum Prefeito não tiver trabalhado direito, a cidade será 
prejudicada. Mesmo aqueles Prefeitos que estão entrando na justiça contra 
os antecessores, passando-lhes a responsabilidade, não estão recebendo o 
( .... ) e talvez nem tenham o transporte escolar. Lembro que o processo para 
o transporte escolar para o ano de 2002 poderia ser deflagrado a partir do 
segundo semestre, para que as Prefeituras trabalhassem com mais 
tranqüilidade no inicio do ano. Sabemos que existem muitas dificuldades 
financeiras e quero lembrar a questão previdenciária, que muito nos 
preocupa: o funcionário chegar ao fim do mês sem ter o que receber. 

O Secretário Murilio Hingel - Nós temos uma preocupação acentuada com 
a questão previdenciária, porque, na Secretaria da Educação, sentimos o 
problema de maneira muito forte. De todos os recursos destinados a pessoal, 
mais ou menos 13% são aplicados no pagamento de aposentadorias. Não 
estou criticando os aposentados. Eles trabalharam, contribuíram e têm direito 
a uma aposentadoria digna. No entanto, essa é uma preocupação, e o 
Estado trabalha com a perspectiva de um novo regime previdenciário que 
venha a superar esse impasse. 

Com relação á quota estadual do salário-educação, alguns municípios 
realmente estão sem poder assinar convênios com a Secretaria porque não 
apresentaram prestação de contas, ou porque não aplicaram devidamente os 
recursos que lhes foram transferidos. Estamos evoluindo, e penso que essa 
evolução seja positiva. Vamos fazer uma consulta oficial ao Tribunal de 
Contas do Estado sobre como ele pode nos ajudar na interpretação da 
ex1génc1a legal, considerando que são novos Prefeitos e que alguns 
assum1ram suas Prefeituras em situação difícil e nem encontraram os papéis 
para a prestação de contas. Então, a solução que encontramos foi essa. 
Acho que foi uma boa solução, porque teremos a opinião do órgão 
competente, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado. 

Quanto á construção de escolas, o Deputado deve ter percebido que, nos 
primeiros meses, concentramo-nos no transporte escolar, mas existem 
muitas obras em andamento. Tenho aqui a enumeração de todas as obras 
solicitadas ao DEOP, que já estão sendo planejadas - já têm projetos e 
planilhas de custo - e somam aproximadamente R$12.000.000,00. Portanto, 
aqueles compromissos com cidades onde não há uma escola estadual em 
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condições estão sendo encaminhados. O fato de o DEOP ainda não ter 
faturado os serviços dá a impressão de que aplicamos menos recursos do 
que estamos aplicando. Temos uma preocupação maior com as regiões mais 
pobres e necessitadas do Estado,até porque nelas as redes são piores. 

Uma última palavra é quanto ao Veredas, que está trabalhando com 
professores que têm o ensino médio. A eles queremos fornecer um curso 
superior; como a maioria desses professores se encontra nas regiões mais 
pobres do Estado, é lá que teremos maior número de professores cursistas. 
Disse, citando exemplos, que Januária e Montes Claros são pólos onde 
teremos três turmas, três lotes. Enquanto em regiões como o Triângulo 
Mineiro, onde os professores normalmente já têm curso superior, teremos um 
único pólo, um único lote, porque a demanda é muito menor. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Deputados, 
ilustres visitantes, gostaria, antes de mais nada, de parabenizá-lo pelo 
trabalho realizado diante da secretaria. 

Reconheço publicamente o trabalho feito por V. Exa. â frente da Secretaria 
da Educação e cumprimento o Governador pela escolha do seu nome. Sem 
dúvida alguma V. Exa. é um dos mais dedicados e um dos melhores desse 
Governo. Isso é reconhecido por grande parte dos Deputados desta Casa. 

Em relação ao concurso, sem dúvida será o maior concurso realizado por 
parte da Secretaria, cinqüenta e tantas mil vagas ofertadas, o que vem 
resgatar um compromisso antigo com o setor educacional, uma velha 
demanda pela qual muitos de nós têm insistido com a Secretaria da 
Educação, e, felizmente, cabe a V. Exa. resolver essa questão. Queremos 
registrar a importância disso. 

Preocupa-me um aspecto e gostaria de ouvi-lo mais, mas, infelizmente, 
estou hoje num fórum ambiental em Sete Lagoas. Estive lá, vim para 
participar deste evento e terei de voltar. Embora não seja co-autor do 
requerimento, discuti inúmeras vezes com o Deputado Rogério Correia sobre 
a necessidade de o senhor vir aqui falar sobre isso. Queria saber um pouco 
mais a respeito dos cuidados que o senhor está tendo, juntamente com sua 
equipe, em relação â questão do concurso, pelo seu tamanho. 

Em segundo lugar, a questão que preocupa a todos nós -que é muito mais 
de valorização do magistério - refere-se ao plano de carreira. Esse é um 
sonho que se impõe a todos nós e a V. Exa. também. Tivemos a 
oportunidade de conversar inúmeras vezes, e o senhor me falou de sua 
preocupação com a necessidade de termos um plano de carreira que 
corresponda a todas as nossas expectativas hoje. O plano de carreira é tão 
ou mais importante que o concurso público. 

Entendo suas preocupações. V. Exa., em outras oportunidades, já me 
havia falado das dificuldades internas do Governo. E não é apenas isso, são 
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questões a serem gerenciadas até em nível federaL Entendemos tudo 
isso, mas quero combinar com o Deputado Rogério Correia e outros uma 
ocasião para nos aprofundarmos na análise dessa questão. 

Gostaria de fazer uma sugestão a V. Exa.: está na hora de V. Exa. começar 
a trabalhar - idealista como é e tendo feito o 1° Fórum Mineiro de Educação, 
o que tem dado respaldo e a oportunidade de fazer as mudanças que está 
fazendo -, porque não tenho dúvida de que V. Exa. será o próximo Ministro 
da Educação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -Antes de passar a palavra ao Secretário, tenho algumas 
perguntas afins e já vou lê-las, para que a elas responda de uma vez. Pela 
12" Superintendência de Divinópolis, Alba Simone Leite Castro pergunta: 
"Para preenchimento das vagas de cargos de nível médio nas escolas, na 
Superintendência e na própria Secretaria, é necessário habilitação em 
magistério?". 

Perguntas de Maria Aparecida, do Colegiado de Diretores de Pará de 
Minas: "Como fica a situação de professores habilitados que estão esperando 
a progressão, já que o plano de carreira ainda será revisto?" , e de Valéria 
Simões Torres, de Divinópolis: "Para nós, Inspetores Escolares, não está 
claro o posicionamento de nosso cargo no plano de carreira proposto pela 
Secretaria. Gostaríamos de mais esclarecimentos, sobretudo sobre onde 
seríamos lotados". 

O Secretário Murilio Hingel - Agradeço as palavras do Deputado Márcio 
Cunha e aproveito o espaço para dizer que, antes de me tornar Secretário da 
Educação de Minas Gerais, trabalhei, com muita honra, durante 27 meses, 
no Ministério da Educação. Sem dúvida, tem sido mais difícil ser Secretário, 
porque, no Ministério, trabalhávamos com macroeducação e as relações 
eram estabelecidas diretamente com as instituições federais e com os 
Estados ou os municípios. Na Secretaria da Educação, nossa relação é direta 
com as escolas e com o pessoal da educação. Os problemas, com certeza, 
multiplicam-se de forma extraordinária. 

Além disso, no Ministério, tínhamos bem mais recursos, que vinham do 
Tesouro Nacional, enquanto, na Secretaria, dependemos do Tesouro 
Estadual, que, por sua vez, depende da arrecadação. 

Teremos todo o cuidado com o concurso. Respondendo a uma pergunta 
anterior, não temos condições de realizar provas práticas para ajudantes de 
serviços gerais. Com tantas mil vagas e milhares de concorrentes, seria o 
ideal, mas, mesmo assim, as provas, apesar de escritas, serão 
eminentemente práticas. Quem tiver um diploma debaixo do braço não se 
sairá bem nas provas para ajudantes dos serviços gerais. O que se quer 
saber é como se resolvem determinadas situações na escola, e só os 
ajudantes de serviços gerais têm a resposta. 
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Para as vagas de nível médio, não é exigida a habilitação em 

magistério. Pessoas com fonmação em nível médio de 2' grau também se 
poderão candidatar. 

Na proposta da Secretaria, a posição dos Inspetores Escolares está bem 
clara. Continuarão lotados na Secretaria ou na Superintendência. O que se 
deseja é que o Inspetor se vincule também ás questões pedagógicas. Esse 
profissional aparece muito como fiscal. Não que não deva haver fiscalização 
e controle, mas estamos optando por que os Inspetores integrem o sistema 
de ação pedagógica que vai trabalhar as escolas para melhorarem o 
desempenho dos alunos. 

A proposta engrandece a função do Inspetor, ao contrário do que alguns 
andam dizendo. O Inspetor não está sendo diminuído em suas atribuições, 
pelo menos não é assim que entendo. Esse profissional, se ligado à área 
pedagógica, será muito mais importante para o Estado, quer esteja na 
Secretaria. quer na Superintendência. 

Quanto à progressão, é uma expectativa, estamos estudando a melhor 
forma de encaminhá-la. A questão não está desvinculada do plano de 
carreira. que trará solução para mais esse problema. Afinal, nele há um 
dispositivo que permite aos professores do atual regime optar, se o 
desejarem, pelo novo plano de carreira. Nessa opção, as pessoas vão 
procurar se situar e escolher o melhor para cada caso. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Inicialmente, gostaria de saudar o 
Prof. Murilio Hingel e todos os componentes da Mesa. Concordo com as 
avaliações que foram feitas aqui. Já tive a oportunidade de dizer diretamente 
ao Prof. Murílio Hingel que, além de uma pessoa de bem, o considero talvez 
o melhor Secretário do Governo Itamar Franco. 

Para contrapor a propaganda da base da campanha do Governo á 
Presidência da República, quero dizer que ver o Prof. Murilio Híngel na 
condição de Ministro de Estado não me causa nenhum constrangimento, é 
até uma expectativa bastante positiva. Mas não tenho a mesma expectativa 
em relação ao Governo Itamar Franco. 

Quero tomar a liberdade para repetir o que disse em uma reunião de 
Secretaries de Estado em que o Prof. Murílio Hingel estava presente, há 
quase um ano, no BDMG. Eu dizia da pluralidade do Governo Itamar Franco 
e. em sendo um Governo plural, da necessidade de estabelecermos ações 
solidárias. Também tive a oportunidade de dizer que as ações nem sempre 
eram solidárias do ponto de vista de um projeto de Estado, o que não é 
nenhuma novidade. E continuo fazendo a mesma avaliação. É um Governo 
plural, espectral, que tem ótimas pessoas, mas, por falta de construção de 
um projeto de Estado, enfrenta enormes dificuldades. Vejo problemas em 
relação à questão da educação. Vejo o esforço do Prof. Murílio Hingel, mas 
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não vejo esforço de Governo. A questão do plano de carreira de cargos e 
salários não é só uma questão da educação. Se já tivesse sido implementado 
na educação, teria havido um enorme salto de qualidade, e poderíamos partir 
para outros setores, como o da saúde, por exemplo, que é um caos. 

Não dá para estabelecer o racionalismo de que as coisas têm de esperar 
alguns avanços. Por que não se discutem as alternativas governamentais do 
ponto de vista do regime estatutário? É necessária uma definição. Não vejo 
uma discussão completa, continuada para acelerar decisões extremamente 
importantes. Sei que, em alguns aspectos, as leis são importantes para nós. 
Também sei que, em alguns aspectos, as leis são barreiras para nós. Mas 
não são as únicas barreiras. Poderiam ser superadas com ações 
governamentais, ações do Estado, fundamentais neste momento. 

Hoje, o funcionalismo pesa sobre a folha. Mas o discurso de que se tem de 
manter os servidores nessa situação de não-investimento é uma 
preocupação. Ao mesmo tempo, o Governo do Estado pratica uma ação que, 
para nós, é extremamente preocupante. Citarei dois dados, inclusive com a 
ajuda do Ministério Público. Em relação à Vale, houve a renúncia da disputa 
por recursos da ordem de R$100.000.000,00 de contribuição fiscal da Vale, 
respaldada pelo Ministério Público de maneira surpreendente. Não foi ágil em 
outras ações. Há outro dado importante, e vale a pena nos reportarmos a 
estudos dos Fiscais da Fazenda. Só em relação aos combustíveis do Estado, 
há dados mostrando que a sonegação chega a R$240.000.000,00 por ano. 
Não dá para dizer que os servidores já estão comprometendo demais a folha, 
por isso não há reajuste, por isso não há plano de carreira de cargos e 
salários, por isso não avançamos. Podemos avançar, sim, desde que o 
Estado, através dos diferentes setores que têrn de ser solidários com a 
educação, com a saúde, com as políticas públicas, com a bolsa-escola, atue 
com o objetivo de ter mais agilidade, de gastar menos em alguns setores. 
Justifica-se o gasto na ADEMG? Justifica a Loteria Mineira gastar na 
administração superior mais do que a Secretaria da Fazenda? Não. Não 
estou discutindo uma Secretaria, estou discutindo um Governo de Estado. 

Pelas análises que temos, não dá para desejar que o Governo do Estado 
se transforme em Governo do País. A lógica governamental, o que custa a 
determinados setores, o que ele renuncia na arrecadação, não pode justificar 
as coisas boas que tem feito na área da educação, como a bolsa-escola, por 
exemplo, extremamente restrita. 

Gostaria que o Secretário Murílio Hingel tratasse de uma última questão, 
que considero muito importante. Não se justifica uma vaga para um professor 
que vai dar seis aulas de Ciências, por exemplo, mas as vagas disponíveis 
hoje para o concurso público garantem a inserção de todos os professores, 
assegurando a educação no Estado? 
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O Secretário Murílio Hingel - Essa é uma questão muito importante. É 

lógico que o sistema educacional, por um lado, é dinâmico porque há 
profissionais que estão próximos da aposentadoria e, evidentemente, vão 
requerê-la, o que exigirá a sua substituição. Por outro lado, o sistema 
alcançou uma certa estabilidade no ensino fundamental. 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, em 2001 temos praticamente o mesmo 
número de matrículas no ensino fundamental de 2000. A curva demográfica 
aponta para uma certa estabilidade ou atê um lento declínio. Em Belo 
Horizonte, por exemplo, esse é um dado interessante. A demanda escolar em 
Belo Horizonte para 2000 foi de 37 mil vagas na 1 • série do ensino 
fundamental, que distribuímos com o município. A demanda de vagas em 
Belo Horizonte para 2001 foi de 32 mil matrículas. Quer dizer, houve uma 
redução de 5 mil alunos no levantamento cadastral. Em compensação, o 
ensino médio teve um crescimento explosivo. A nossa previsão para 2002, 
2003, 2004 é de 1.200.000 alunos no ensino médio. Com isso, estou 
querendo dizer que hoje temos aquelas vagas que foram aqui especificadas. 
Ninguém garante que serão as mesmas para daqui a um, dois anos. A 
intenção é que, pelo concurso, tenhamos uma certa bolsa de professores 
concursados para assumirem as vagas que vierem a surgir. Posso prever 
concurso público de quatro em quatro anos, de cinco em cinco anos, mas 
não posso prever todos os anos ou de dois em dois anos. E está havendo 
muito essa perspectiva. 

Quero acrescentar que sempre continuaremos a ter algumas necessidades 
não preenchidas. Refiro-me a determinadas disciplinas do ensino médio 
como Física, Química, Biologia, para as quais, durante algum tempo, ainda 
teremos que trabalhar com professores autorizados. Portanto, não haverá 
professores concursados para preencherem essas vagas. A formação de 
recursos humanos para esses conteúdos está muito aquém da demanda. É 
um problema que temos de resolver, talvez oferecer alguns cursos especiais. 
Alguma coisa já tem sido feita, mas há áreas do Estado em que estamos 
muito longe do equilíbrio entre a demanda de professores para essas 
disciplinas e os professores realmente formados. 

Nesse processo dinâmico, é lógico que a contratação e a designação de 
professores não vão desaparecer totalmente, embora diminuam muito. Se 
não há um professor de Matemática para lecionar em determinada escola de 
um município, não se pode deixar os alunos sem professor; então, temos de 
autorizar que um engenheiro, um agrônomo ou outro profissional ministre 
aquelas aulas, precariamente. Por isso, sua colocação foi muito interessante, 
porque me ajudou a explicar que o número de vagas de hoje pode não ser o 
mesmo daqui a um ano; certamente, não será o mesmo daqui a dois anos e, 
assim, sucessivamente. 
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O Sr. Presidente - Prol. Murilio Hingel, gostaria de manifestar nossa 

admiração pelo trabalho de V. Exa., sobretudo no Ministério da Educação, 
onde deixou uma marca muito importante; esperamos avaliá-lo da mesma 
forma ao final de sua gestão como Secretário da Educação do Estado de 
Minas Gerais. Gostaria de dizer que sua exposição nos trouxe informações 
muito importantes e foi muito clara, e que concordamos com o enfoque e com 
os rumos dados á educação, o que não poderia ser diferente, pela 
competência e pela experiência que tem V. Exa. 

Mas também concordo com as palavras do Hilário: precisamos avançar um 
pouco mais na questão da gestão da escola. No Governo passado, esta 
Casa foi contra aquela municipalização atabalhoada e se manifestou contra 
ela; portanto, não estou defendendo o que foi feito. Mas havia uma intenção 
de colocar o município mais envolvido com o ensino fundamental, e o Estado 
mais na direção do 2° grau. 
Portanto, percebemos, hoje, um certo retrocesso - não sei se isso é verdade. 
E gostaria de completar a avaliação dizendo que, para evitar os altos e 
baixos do Governo, a comunidade deveria ser envolvida, cada dia mais, no 
processo de gestão da escola. 

Na avaliação que V. Exa. mostrou, o 2° grau está mais próximo da 
avaliação do Brasil, e o ensino fundamental está bem á frente da avaliação 
do Brasil. Nesses dados, tiro a rápida conclusão de que o município deve 
estar cumprindo melhor o seu papel de ensinar e de educar do que o Estado, 
o que reforça a tese de ensino fundamental ficar nas mãos do município. 
Também é preciso completar o ensino profissionalizante, que é 
responsabilidade da União, sim, com o pós-secundário, mas que também é 
responsabilidade do Estado, embora esse nível de ensino esteja em um 
plano secundário. Gostaria que V. Exa. falasse a esse respeito. 

Com relação ao plano de carreira, gostaríamos de insistir que isso é 
fundamental para que o ensino ganhe projeção, estabilidade e segurança, 
sobretudo gostaria de deixar registrada essa preocupação nossa e da 
Comissão de Educação. Também há a questão das contratadas e 
designadas "versus" o concurso público - queremos o concurso público, sim, 
mas nos preocupamos com as designadas e contratadas, que estão em 
situação absolutamente vulnerável. Quando se precisou desses profissionais 
- independentemente do Governo; não estou fazendo uma critica ao Governo 
atual, pois todos fizeram o mesmo -, o Estado os buscou: pessoas que ali 
estão há 1 O, 15, 20 ou 25 anos. Agora, realmente já estão em idade 
avançada e não conseguem facilmente outro emprego; portanto, o Estado 
tem a responsabilidade de estudar a situação dessas pessoas. 
Evidentemente, se não houver preocupação do Estado, o concurso público 
vai ser uma pá de cal em cima desses profissionais. 
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Para terminar, estava vendo, no material, que 2001 é o ano da 

valorização do magistério, mas os relatórios mostram que, percentualmente 
em relação ao orçamento, esta havendo uma aplicação menor de recursos 
na educação. É economia? É racionalização - coisa que, evidentemente, 
queremos? As condições de trabalho estão melhores ou piores em face 
dessa redução? 

O Deputado Paulo Piau - Fala-se que não há recursos, mas recursos 
públicos ha, só dependem de priorização. 

O PMDB faz uma convenção com o compromisso de R$2.000.000.000,00. 
O Governo está fazendo apenas o que o povo quer, ou o Governo esta 
fazendo também o que o povo precisa? Minas Gerais está perdendo espaço 
na economia, e a educação é um ponto fundamental para avançarmos em 
desenvolvimento social. 

O Secretário Murílio Hingel - Do ponto de vista da educação, no conjunto, o 
Estado de Minas não esta a dever a nenhum outro Estado da Federação, 
nem mesmo a São Paulo. A matrícula no ensino médio em Minas Gerais tem 
crescido muito acima da crescimento da média nacional. 

Gostaria de dizer que acredito muito na participação do município, na oferta 
de serviços educacionais, porque o município bem estruturado esta mais 
próximo dos problemas, quando estes se manifestam. Posso declarar isso, 
porque fui Secretario de Educação do Município de Juiz de Fora. 

O processo de municipalização não se encerrou. Continuamos examinando 
pedidos. Simplesmente, temos algumas regras, alguns critérios, e temos 
admitido a transferência das escolas ou dos ciclos, nos municípios que têm 
satisfeito essas regras. Mas freqüentemente chegam solicitações sem 
nenhuma justificativa, portanto são revistas. 

A municipalização já era defendida por Lourenço Filho, em 1949, e por 
Anísio Teixeira, em 1957. Estou falando de duas figuras das maiores da 
história da educação brasileira. 

O caso de Juiz de Fora é bem exemplar, porque ali a municipalização 
começou em 1970. Por acaso, quando era Prefeito da cidade o Governador 
Itamar Franco. A partir dessa data, o Estado não criou outras unidades 
escolares em Juiz de Fora. Todas as escolas novas foram criadas pelo 
município, quer d1zer, não se passou uma escola de uma administração para 
outra. As escolas surgiram como escolas municipais e hoje, em Juiz de Fora, 
temos mais ou menos 40 mil alunos na rede estadual e 40 mil alunos na rede 
municipal. 

A municipalização aconteceu, e não houve nenhum repasse de escola nem 
de alunos de uma rede para outra. Ela foi uma conseqüência natural dos 
investimentos feitos pelo município, enquanto o Estado ficou limitado à rede 
que já possuía. 
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Finalmente, não temos nenhuma preocupação maior em relação ao 

concurso público do que quanto aos ajudantes de serviços gerais. Por isso 
estamos tratando do assunto com todo o cuidado e temos algumas 
sugestões, algumas idéias, reconhecendo que essas pessoas deram o 
melhor de si e é justo que tenham uma oportunidade de segurança que 
nunca tiveram. No entanto, o concurso é a única forma possível de admissão, 
mas os ajudantes de serviços gerais não serão submetidos à prova 
eliminatória de educação, embora trabalhem com educação. 

E vamos dar uma força muito grande à prova de títulos. Nesta prova, o 
tempo de serviço, a experiência no trabalho serão muito valorizados. 

O Sr. Presidente - Para encerrar, temos dois Deputados inscritos. Temos 
várias outras perguntas, algumas jà foram respondidas, e outras não. Estas 
serão passadas ao Secretário, que, com certeza, juntamente com sua 
equipe, providenciarão o envio das respostas. Pedimos a compreensão de 
todos, então. Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen, que fará um 
questionamento ao Sr. Secretário. 

A Deputada Maria José Haueisen - Prof. Murilio Hingel, é um prazer tê-lo 
novamente aqui conosco. Cumprimento também os dois Deputados e o Prof. 
Agamenon. O Secretário falou mais de uma vez na necessidade da eqüidade 
na educação, em uma escola verdadeiramente democrática para todos. E 
não vemos a possibilidade de uma escola democrática e igual para todos 
quando as situações sócio-econõmicas são muito diversas. 

Conheço instituições, sobretudo as ligadas aos movimentos populares, à 
Igreja, etc., que criaram casas que acolhem as crianças de periferia que 
estudam na escola formal e que, no horário da tarde ou da manhã, 
dependendo do caso, recebem ali alimentação, que é básico para que vivam 
e possam aprender, e também o acompanhamento para as tarefas escolares, 
que, com certeza, não teriam em casa. 

Queria saber se a Secretaria da Educação não poderia, de maneira 
sistemática, continua, formal, atender a esse tipo de educação e dar apoio 
pelo menos aos que já estão trabalhando, vivendo a duras penas do sacrifício 
da sociedade civil, que ajuda, mas isso esquenta a cabeça de quem assume 
um trabalho dessa natureza. 

A segunda questão é relativa à escola-família agrícola. Sei que o senhor a 
acompanha e apóia há muito tempo. E temos na nossa região escolas-
famílias agrícolas, uma escola alternativa que considero importantíssima para 
segurar o jovem no campo, porque, se ele vai para a cidade estudar, 
normalmente não retorna para a roça. Queria saber se a Secretaria da 
Educação não tem planos para assumir isso de fato e garantir a escola 
família agrícola como uma escola alternativa para a educação de hoje. São 
duas questões que apresento, então. Obrigada. 
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O Secretário Murilio Hingel - Vou começar pela segunda pergunta, 

Deputada. Conheço a experiência da escola-família agrícola há 25 anos, na 
verdade. E acho uma experiência notável para a população do meio rural. É a 
chamada escola de alternância, em que filhos de pequenos proprietários, 
sitiantes, passam 15 dias numa instituição educacional recebendo os 
conteúdos e ao mesmo tempo desenvolvendo seus conhecimentos na prática 
agrícola. Nos outros 15 dias, vão trabalhar com suas famílias, e outros jovens 
vêm substituí-los. Na verdade, é um regime de alternância, porque cada dia 
letivo é contado como dois, porque o aluno tem atividade pela manhã, à tarde 
e até à noite, quando tem estudo dirigido. 

Para felicidade nossa, no final do ano passado, assinamos convênio com 
nove escolas-família agrícola, repassando para as que se apresentaram - e 
há uma associação que as congrega - um valor razoável, que seria suficiente 
para cobrir a sua folha de pagamento de pessoal. 

Como essa medida foi emergencial, ela não tem nenhuma garantia de 
continuidade, estamos preparando um projeto de lei para que o Sr. 
Governador o encaminhe à Assembléia, que torne permanente esse apoio à 
escola-família agrícola. Repito, considero essa uma grande iniciativa. Seria 
bom que pudéssemos estudar mais o assunto e nos interessássemos por 
multiplicar essa experiência tão boa para as regiões mais rurais do nosso 
Estado. 

Sobre a outra questão, a pergunta é bonita e a resposta é boa, porque 
temos ajudado, Deputada. Ajudamos todas as instituições do tipo da APAE, e 
não apenas a elas, também a instituições assemelhadas. A secretaria coloca 
a serviço dessas instituições 65% dos recursos humanos de que elas 
necessitam. Eles indicam as pessoas, não somos nós, porque são elas que 
sabem quem pode trabalhar junto àquelas crianças que precisam de 
tratamento especial. Sempre que surge na Secretaria uma proposta que foge 
ao comum, quando as crianças estão em uma escola e à tarde são abrigadas 
em uma outra instituição, examinamos o caso e, sendo possível, firmamos 
convênio específicos para ajudar. Nunca deixamos de examinar a situação. 
Não é fácil sempre, porque são situações muito variadas, mas as estudamos 
com cuidado. 

Como falei da escola-família agrícola quando o Deputado Paulo Piau falou 
sobre profissionalização, também estamos atuando muito nessa área. Temos 
hoje mais de uma centena de cursos profissionalizantes, especialmente na 
modalidade de pós-médio, que estão sendo oferecidos em todo o Estado. 
Essa era uma linha em desativação. Normalmente, trabalhamos na idéia de 
parceria. O Estado entra com os recursos humanos, e a instituição, a 
Prefeitura, a comunidade ajudam de outra maneira, e, com isso, temos vários 
cursos profissionalizantes funcionando no Estado, com resultados muito bons 
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Então, essas são ações sobre as quais não falamos, mas elas existem, e a 
Secretaria sempre está aberta a discuti-las e, na medida do possível, 
socorrer as instituições quando elas tiverem um projeto bem-formulado para 
que possamos ajudar. 

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra para as considerações do 
Deputado que propôs a vinda do Sr. Secretário a esta Casa, há uma última 
pergunta que penso ser interessante, pois esclarecerá o assunto para todos. 
Pedem que o senhor detalhe rapidamente o que significa o código 22. 

O Secretário Murílio Hingel - Sinceramente, não sei dizer. O Secretário não 
domina todos os detalhes de uma secretaria. 

O Secretário Murílio Hingel - Pedirei ao pessoal da Superintendência de 
Administração de Pessoal que responda essa pergunta á Assembléia, para 
dar conhecimento a todos os interessados. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Secretário, queria 
rapidamente, em nome da Assembléia Legislativa, agradecer, mais uma vez, 
a presença do Secretário, que, sem sombra de dúvida, elucidou muitas 
questões nessa exposição feita. Foram notícias alvissareiras. 

Em relação ao concurso público, de fato, é uma necessidade. Esperamos 
que ele se concretize. Coloquei, no início, que a instabilidade, no quadro do 
magistério, é muito grande, o que provoca também uma instabilidade no 
ensino. Portanto, um concurso agora, com mais de 53 mil vagas é uma boa 
notícia. Esperamos que ele aconteça, porque já houve um concurso marcado 
e não realizado, e as pessoas sequer foram reembolsadas. Isso não 
aconteceu nesse Governo. Temos certeza de que não acontecerá de novo, 
mas é necessário que relembremos esta questão. Sem sombra de dúvida, 
um concurso dessa monta será o maior concurso da história deste País. 

O que o Secretário colocou sobre a Escola Sagarana é importante. Essa 
escola tem um sentido, um cunho libertário de formação do cidadão. Ela vem 
em boa hora substituir a chamada escola de qualidade total, que só se 
propunha uma mão-de-obra desqualificada, barata, portanto, totalmente 
diferente da nossa concepção do que seria uma escola de ensino público. 

Acho que o Projeto Veredas, formação de 15 mil professores, é uma boa 
notícia também. Trata-se de uma reivindicação muito antiga dos professores. 

Acho que o fórum mineiro de educação pode tornar mais democrática a 
relação da Secretaria com a categoria dos professores e trabalhadores da 
educação . 

Secretário, fica uma indagação e uma discordãncia quanto ao plano de 
carreira, que sei ser também o seu pensamento. Quando esteve conosco, em 
novembro ou dezembro passado, já havia levantado sua expectativa de que 

~------------------------------------J 
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o plano de carreira realmente acontecesse. Há ai uma incompreensão da 
área econômica do Governo, mas acho que vamos ter de mostrar a 
importãncia desse plano. Todo esse avanço fica prejudicado, se a 
valorização não é feita, se a injustiça de reajuste privilegiado prevalecer. O 
Secretário já disse isso diversas vezes, mas gostaria de conclamar os 
professores, os trabalhadores da educação, o sindicato, que certamente está 
nessa luta há muito tempo, e os Deputados, para que possamos sensibilizar 
e pressionar o Governo para adotar o plano de carreira. Mesmo que ele 
signifique custos, gastos, é uma necessidade, para que tenhamos um 
professorado mobilizado pelas questões educacionais. É impossível que a 
desvalorização seja sempre posta e, portanto, dificulte, todo o esforço de 
melhoria que a Secretaria está fazendo. Esse plano de carreira que 
apresentei tinha esse objetivo. Quando conversei com o Secretário, no final 
do ano passado, pude perceber que era um desejo muito grande da 
Secretaria da Educação, mas não era o desejo do Governo do Estado, em 
especial, da área econômica. Por isso apresentei um projeto, que não era 
meu, era da própria Secretaria e do Sindicato. É o projeto da comissão 
paritária. Felizmente, os Deputados têm compreendido isso. Ele foi aprovado 
na Comissão de Justi~a. exatamente com o argumento de que a lei delegada 
que autorizada o Governo a implantar o plano de carreira não foi usada. Ele 
não o fez. Portanto, caberia á Assembléia uma cobrança ao Governo sobre á 
não-aplicação do plano de carreira, por via de lei delegada, que os próprios 
Deputados autorizaram. Depois disso, ela já passou pela Comissão de 
Administração Pública e está agora na Comissão de Educação. O relator do 
projeto é o Deputado Paulo Piau, a quem estamos sugerindo que faça 
audiências públicas no interior do Estado para que esse plano venha ganhar 
um sentido de cobrança e sensibilização, para que não fique como mero 
objeto de promessa em campanhas vindouras. Que a partir de agora, ele se 
estabeleça. Muito obrigado, Secretário. Sei que essa luta também ê da 
Secretaria de Educação. 

O Secretário Murílio Hingel - Ainda vou responder uma questão, porque é 
simples e foi feita pela Janice, da Escola Cora Coralina de lbirité. 

O concurso público para P3 e PS é para todos os conteúdos curriculares. 
Então, haverá concurso público para Filosofia, Sociologia, Educação Física, 
Educação Artística e nem preciso falar em História, Geografia, Física, 
Química. Parece que ficou alguma dúvida a esse respeito. 

Agradeço muito á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com 
a qual temos tido uma excelente relação, a oportunidade que me foi dada de 
expor o que tem sido feito e o que está para ser realizado na Secretaria da 
Educação. Compreendo, como educador que sou, as preocupações dos 
educadores e daqueles que se interessam pela educação com a questão do 
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plano de carreira. Evidentemente, continuarei a argumentar com o 
Governador do Estado Dr. Itamar Franco e com a equipe de Governo sobre 
as perspectivas de termos um plano de carreira. 

Finalmente, quero dizer que integro um Governo. Faço parte dele, 
ocupando um cargo politico. Sou Secretário da Educação e tenho muita 
honra em participar do Governo Itamar Franco porque já trabalhei com o 
Governador em três oportunidades: quando ele foi Prefeito de Juiz de Fora, 
quando foi Presidente da República e, agora, no Governo do Estado. Em 
minha avaliação, a pessoa Itamar Franco sempre demonstrou um interesse 
especial para com as questões relacionadas á educação e sempre tem 
estimulado as ações da área educacional. Então, além dos argumentos que 
apresentei, talvez haja outros que estejam dificultando, mas acho que não 
existe nenhum impedimento para que continuemos a debater e a discutir o 
plano de carreira, dentro do próprio Fórum Mineiro de Educação. Seria, de 
fato, um fecho de ouro, um fecho importante. Mas, como membro da equipe, 
quero testemunhar que a Secretaria da Educação não ê um planeta á parte. 
Ela faz parte de um governo, e procuro cumprir o meu papel em articulação 
com o Governador, com os demais Secretários, a Assembléia Legislativa e 
todos os educadores, dentro do espírito mais democrático e aberto, porque a 
educação só caminha nessa linha de participação, de responsabilidade, de 
compromisso. Sempre vejo essas posições no Governador Itamar Franco. 
Muito obrigado a todos. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos ao ilustre 

expositor, às demais autoridades e aos participantes, bem como ao público 
em geral pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de 
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a 
reunião 

ATA DA 14° REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

As dez horas do dia dezesseis de novembro de dois mil, comparecem na 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados Anderson Adauto, 
Dilzon Melo, José Braga, Gil Pereira, membros da Mesa da Assembléia; 
Márcio Cunha, Rêmolo Aloise, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, membros 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Antônio Júlio, 
Corregedor. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Anderson 
Adauto, declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior 
lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por 
finalidade apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos 
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recursos liberados por esta Casa a titulo de Subvenção Social, Auxílios 
para Despesas de Capital e Transferências a Municípios, nos termos do art. 
3°, 111, da Lei n• 11.815, de 24/1/95, da Deliberação n• 1.556, da Mesa da 
Assembléia, e das demais normas vigentes. Em seguida, os processos são 
distribuídos aos Deputados Antônio Júlio, Corregedor; Dilzon Melo, relator 
pela Mesa; e Rêmolo Aloise, relator pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que, em conjunto, verificando as prestações de 
contas, cada um por sua vez, emrtem pareceres pela aprovação dos 
processos das seguintes entidades: Associação Assist Social Sudoeste 
Minas, Associação Comun. Mulheres Raposos, Associação Comun. Rural 
Palmital Córrego Fundo Vereda, Associação Comun. Vila Risonha São 
Romão, Associação Moradores Bairro São João, Creche Criança Esperança, 
Grupo Espírita Legionários Maria, Prefeitura Municipal Alvarenga, Prefeitura 
Municipal Andradas, Prefeitura Municipal Campina Verde, Prefeitura 
Municipal Capinópolis, Prefeitura Municipal Carneirinho, Prefeitura Municipal 
Conselheiro Pena, Prefeitura Municipal Diamantina, Prefeitura Municipal 
Entre-Rios Minas, Prefeitura Municipal Gurinhata, Prefeitura Municipal 
ltambacuri, Prefeitura Municipal ltaobim, Prefeitura Municipal Muriaé, 
Prefeitura Municipal Mutum, Prefeitura Municipal Nova Ponte, Prefeitura 
Municipal Passa Quatro, Prefeitura Municipal Piumhi, Prefeitura Municipal 
Ponte Nova, Prefeitura Municipal Prata, Prefeitura Municipal Três Corações. 
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada um 
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária, 
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de novembro de 2000. 
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo - José Braga - Gil Pereira 

Márcio Cunha - Rêmolo Aloise - Eduardo Hermeto - Olinto Godinho - Antônio 
Júlio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.030/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Paulo Piau, por meio do Projeto de Lei n• 1.030/2000, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Bairro do Rosário, 
com sede no Município de Sacramento. 

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, 
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conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade foi instituída com a finalidade de coordenar as obras e 

reivindicações das pessoas fixadas na localidade que lhe empresta o nome, 
articulando as suas iniciativas no âmbito dos problemas sociais, econômicos 
e educacionais e buscando sempre zelar pela melhoria das condições de 
vida dos moradores. 

É relevante mencionar que ela, ao mesmo tempo em que presta serviços 
de assistência social, promove atividades culturais e recreativas, incentivando 
as ações comunitárias. 

O meritório trabalho que a Associação empreende nos leva a desejar 
conceder-lhe o titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.030/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 2001. 
João Leite, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.313/2000 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de iniciativa do Deputado Anderson Adauto, 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Humanitária 
Euripedes Barsanulfo, do Município de Capetinga. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada á Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, de acordo 
com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Humanitária Euripedes Barsanulfo presta relevantes serviços 

de cunho social á coletividade, uma vez que procura solucionar, por meio da 
atuação conjunta dos moradores, os grandes problemas por eles 
enfrentados. 

Empreende, também, atividades nas áreas de saúde, educação, cultura e 
lazer. Com tais iniciativas, busca a melhoria das condições de vida das 
pessoas que a ela recorrem. 

É justo e meritório, pois, conceder á instituição o titulo declaratório de 
utilidade pública, como forma de estimular seu trabalho, tão necessário e 
relevante para a comunidade. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.313/2000, na forma original. 



Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.504/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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Por meio do Projeto de Lei n° 1.504/2001, o Deputado Djalma Diniz 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Mãe Admirável, 
com sede no Município de Caratinga. 

Examinada preliminar.mente 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 Associação é sociedade civil com personalidade jurídica. Possui 

como finalidade precípua prestar assistência ás pessoas carentes. Para 
alcançar tal objetivo, promove as seguintes ações: a) ministra cursos a fim de 
elevar o nível cultural, educacional, técnico e espiritual dos moradores da 
comunidade, permitindo-lhes, assim, melhor entrosamento com a sociedade 
e o mercado de trabalho; b) atua na defesa do meio ambiente; c) protege a 
saúde da família, apoiando a maternidade, a infãncia e a velhice; d) incentiva 
a prática de esportes e manifestações culturais. 

Em virtude da natureza eminentemente social da entidade, entendemos 
que a pretensão de se lhe conceder o título, proclamando-a de utilidade 
pública, é justa e oportuna. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.504/2001 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Benê Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.506/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei ora analisado 
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Peçanha, com sede nesse município. 

O proJeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, que 
apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão, de natureza assistencial, mantém 
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estabelecimentos especializados na habilitação e reabilitação do 
excepcional. Promovendo a sua educação e assistindo-o em suas 
necessidades quotidianas, logra o seu bem-estar e ajustamento social. 
Coordena e executa, também, na sua área de atuação, os objetivos, os 
programas e a política da Federação das APAEs. 

Por sua luta para melhorar as condições de vida do excepcional, merece a 
instituição ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.506/2001 com a Emenda n• 1, apresentada pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.507/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Pastor George, o projeto de lei em causa visa a 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Prevenção ao Uso 
Indevido de Drogas - Projeto de Vida, com sede no Município de Contagem. 

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada á Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, sem implementar modificação em seu texto. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o assunto, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade tem por objetivo prevenir uso indevido de drogas, apoiando, 

promovendo e reintegrando na sociedade as pessoas carentes, viciadas e 
drogadas, despertando-lhes o sentido da vida. 

Além das atividades exercidas dentro de seu estabelecimento, promove 
palestras e conferências para maior divulgação dos malefícios decorrentes do 
uso de drogas. Realiza, também, importante trabalho de orientação e 
esclarecimento á sociedade e aos pais sobre a conduta que se deve adotar 
para com as pessoas viciadas. 

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a desejar 
conceder-lhe o titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.507/2001, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.425/2001 



Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 
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De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n• 1425/2001 
estabelece normas específicas para o licenciamento de Estações Rádio-Base 
- ERB -, microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e equipamentos. 

Após ter sido publicado, o projeto foi distribuído á Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma do Substitutivo n• 1, que apresentou. 

Agora vem a matéria a esta Comissão para receber parecer nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo do projeto é regulamentar a instalação, a operação, a 

localização e o licenciamento de Estação de Rádio-Base - ERB - de 
telecomunicações que opera na faixa de 1OOkHz a 300 gigahertz, com 
estrutura em torre e similar. Tais recomendações deverão obedecer ás 
determinações e prescrições técnicas e ao licenciamento do Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM. 

Nesse sentido, nossa Carta Magna determina, em seu art. 225, § 1°, IV, 
que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público 
exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação ao meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade. A Constituição do Estado 
também contém dispositivo semelhante, que acrescenta que tais atividades 
dependerão de prévia anuéncia do órgão estadual de controle e política 
ambiental. A Lei Federal n• 6.938, de 31/8/81, prevê que o licenciamento 
para essas atividades será feito em âmbito estadual, e a Resolução n• 237, 
de 19/12/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabeleceu que 
também os municípios, em determinadas situações, procederiam ao referido 
licenciamento. 

Concordamos com o relator da Comissão que nos antecedeu, o qual 
apresentou ao projeto o Substitutivo n• 1, que retirou do tex1o da proposição 
as especificações técnicas, pois tal medida deve ser de alçada inferior, 
cabendo ao legislador estabelecer regras permanentes, ou seja, diretrizes e 
princípios para orientar a conduta da sociedade. O fundamental da 
proposição é a exigência de licenciamento ambiental para os 
empreendimentos de que trata. 

O licenciamento ambiental em questão deve ser feito com base em estudo 
técnico (EINRIMA), no qual se apura o impacto do empreendimento sobre o 
meio ambiente e as medidas mitigadoras a serem adotadas em caso de 
impacto negativo. 

Conclusão 
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Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.425/2001, 

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de junho de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Ermano Batista, relator- Bilac Pinto. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.509/2001 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em tela dispõe 

sobre a manutenção de estradas que ligam a sede das comarcas ás cidades 
que as compõem. 

Preliminarmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto de lei em foco objetiva 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 a compõem. 

No Estado, o órgão diretamente responsável pela execução de tais 
serviços é o DER-MG, o qual se organiza segundo a Lei n° 11.403, de 
21/10/94. Esta norma lança sobre o assunto, no seu capítulo 11, que trata da 
finalidade e competência dessa autarquia, a seguinte luz: 

"Art. 2° - O DER-MG tem por finalidade assegurar solucões adequadas de 
transporte rodoviário de pessoas e bens, no ámbito do Estado de Minas 
Gerais. (Grifas nossos.) 

Art. 3°- ............................................................................... . 
111 - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação, 

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de 
sua jurisdição, ou em outras mediante convênio com as entidades de direito 
público interessadas. 

VIII - articular-se, mediante convênio, ajuste, contrato ou acordo, com 
entidades públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviárias e de 
transporte no Estado.". 

Verifica-se, portanto, que cabe ao DER-MG, segundo autorização da lei, a 
cooperação com o município, seja executando diretamente o serviço, seja 
mediante o apoio técnico ou financeiro, ou até mesmo por contrato, convênio, 
acordo ou outro ajuste que o valha . 

Resulta, pois, do exposto que o que não falta à citada autarquia são meios 
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legais para que sejam atingidos seus objetivos. Ademais, para se 
assegurar com eficiência o transporte coletivo por parte do concessionário, 
mister se faz que o Estado, em contrapartida, ofereça rodovias em boas 
condições para tal. 

Nesse sentido, a Comissão de Constituição e Justiça, ofereceu, a fim de 
aprimorar o projeto e dar maior organicidade ao ordenamento jurídico 
estadual, o Substitutivo n° 1, alterando-se, assim, a referida lei. 

Dessa forma, apesar de entendermos que a nobre intenção do autor já se 
encontra, mesmo que indiretamente, elencada entre as atribuições do DER-
MG, não vislumbramos óbice á aprovação da proposição. 

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

1.509/2001 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de junho de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente - Bilac Pinto, relator- Ermano Batista. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 7/6/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. Maria 

Luiza Lima Moreira, ocorrido em 1°/6/2001, em Senador Modestino 
Gonçalves. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Mau ri Torres, notificando o· falecimento da Sra. Maria 
Imaculada Comissário Rosa, ocorrido em 5/6/2001, em Abre-Campo. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento da Sra. Maria Amélia 
Ferreira, ocorrido em 2/6/2001, em Lagoa da Prata.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Sandra Oliveira 
Coimbra, ocorrido em 2/6/2001, em Catuji. (-Ciente. Oficie-se.) 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2001 

ATA 

ATA DA 61" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

311 

Às quatorze horas do dia cinco de junho de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair Nogueira, Mauro Lobo, 
Dilzon Melo e Doutor Viana (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, 
por indicação da Liderança do PMDB), membros da suprac~ada comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo , 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. O 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, informa que a reunião se destina a 
realização de audiência pública da Comissão para a demonstração e a 
avaliação do Poder Executivo sobre o cumprimento das metas fiscais 
referente ao primeiro quadrimestre de 2001, atendendo ao que determina o § 
4° do art. 9° da Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Registra-se a presença dos seguintes convidados: 
Srs. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral; Paulo Araújo, Superintendente de Orçamento da 
Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, Flávio Riani, Secretário 
Adjunto de Administração Financeira, representando o Secretário de Estado 
da Fazenda; e Maria da Conceição Barros Resende, Contadora-Geral da 
Secretaria de Estado da Fazenda. A seguir, os convidados fazem explanação 
sobre a matéria objeto da reunião. Logo a seguir, segue-se um amplo debate 
entre os convidados e os Deputados 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, 6 de junho de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria - Rogério Correia - lvair 

Nogueira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 1.029/2000 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Paulo Piau, objetiva declarar de 
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A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a matéria, 
concluindo 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 União dos Trabalhadores Rurais de lturama, fundada em 22/2/97, tem 

por escopo lutar pela reforma agrária, pelo assentamento dos trabalhadores 
rurais, por melhores condições de vida para seus associados e pela defesa 
da democracia. 

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para a 
comunidade, consideramos a entidade merecedora do título declaratório de 
utilidade pública que lhe está sendo outorgado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.029/2000 na 

forma original. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 2001. 
Kemil Kumaira, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.140/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Júnior, a proposição em 

exame solicita se peça ao Presidente da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - FEAM - o envio de cópia do Processo da Lavra Santa Cruz da 
Mineração Morro Velho, no Município de Raposos, e o Termo de 
Compensação Ambiental. 

Após a sua publicação, foi o requerimento enviado à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O requerimento em tela contém matéria cuja iniciativa está prevista no § 3° 

do art. 54 da Constituição Estadual, que estabelece que a Assembléia 
Legislativa poderá encaminhar pedido de informação ás 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 solicitação do parlamentar é decorrente de denúncias de irregularidades 
no processo atinente à Lavra Santa Cruz, na área de mineração da Mina 
Morro Velho, e tem a finalidade de subsidiar os membros deste Poder, no 
que tange à fiscalização dos atos do Poder Executivo, fazendo com que a 
sociedade tenha um governo eficaz e obediente às leis. 
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No que toca ao processo a que alude a proposição sob comento, temos 

que considerar que a Constituição Federal determina, no art. 225, § 1°, IV, 
que incumbe ao poder público, para efetivação do direito de todos ao meio 
ambiente equilibrado, exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de degradação ambiental, estudo prévio 
de impacto ambiental. 

Por seu turno, a Lei Federal n• 6.938, de 1981, preceitua, como 
instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, o zoneamento 
ambiental e o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras, estabelecendo a Resolução n• 1, de 23/1/86, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA -, a obrigatoriedade de 
elaboração de estudo de impacto ambiental, a ser submetido à aprovação do 
órgão estadual competente, que, no caso de Minas Gerais trata-se do 
COPAM, conforme determina o Decreto n• 32.566, de 1991. 

Assim, cabe ao COPAM, e não à FEAM, conforme está consubstanciado 
no requerimento, conceder licenças de operação às empresas que se 
utilizam de recursos ambientais e tém atividades consideradas 
potencialmente poluidoras, desde que apresentem os estudos em que devem 
fazer constar os impactos positivos e negativos provocados em sua área de 
influência, as medidas de proteção ambiental e as mitigadoras dos impactos 
negativos, adotadas ou em vias de adoção, além de outros estudos já 
realizados (art. 11, § 2° ). 

Dessa forma, optamos por apresentar substitutivo ao requerimento, para 
que ele seja encaminhado ao órgão competente e para que seja 
acrescentado onde convier o termo" processo de licenciamento". 

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

2.140/2001 na forma do Substitutivo n• 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa: 
O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., nos termos regimentais, 

seja solicitada ao Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM - informação sobre o estágio atual do processo de licenciamento da 
Mineração Morro Velho no local denominado Lavra de Santa Cruz, no 
Municipio de Raposos e sobre o respectivo Termo de Compensação 
Ambiental, firmado entre essa empresa e o referido Conselho. Requer ainda 
que seja enviada a esta Casa cópia do referido processo da citada 
mineração . 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente -Wanderley Ávila, relator -Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho- Mauri Torres -Álvaro Antônio. 
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A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em análise, 
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado oficio ao 
Secretário da Segurança Pública, solicitando o envio mensal de relatório 
discriminado contendo informações relativas á aplicação dos recursos 
originados da taxa de segurança pública. 

Publicado em 27/4/2001, o requerimento vem a este órgão colegiado para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o inciso IX do art. 100 do Regimento Interno, cabe ás 

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 da Assembléia, pedido 
escrito de informação a Secretário de Estado ou a outras autoridades 
estaduais. 

O mandamento regimental está amparado por norma inserta na 
Constituição e deflui da prerrogativa deste Poder de fiscalizar e controlar os 
atos do Poder Executivo, assim como garantir que a sociedade tenha um 
governo honesto, justo, obediente á lei e eficaz. 

A taxa de segurança pública, matéria tratada no requerimento, ê tributo 
cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia, prestado ou posto 
á disposição do contribuinte. É decorrente, portanto, dos serviços colocados 
à disposição de pessoas físicas e jurídicas cujas atividades exijam do poder 
público estadual permanente vigilância policial ou administrativa, visando à 
preservação da segurança, da tranqüilidade, da ordem, dos costumes e das 
garantias oferecidas ao direito de propriedade e aos direitos individuais e 
coletivos. 

Em se tratando de taxas, a competência do Estado é residual tanto para o 
desempenho de atividades, como para a instituição do tributo a elas 
vinculado. Assim, coube ao Estado instituir a taxa aqui referida, por meio da 
Lei n° 6.763, de 16/12/75, e a receita proveniente de sua arrecadação 
vincula-se à Polícia Militar de Minas Gerais, ao Corpo de Bombeiros e à 
Secretaria de Estado da Segurança Pública. 

Conforme a Lei Orçamentária do Estado referente ao ano de 2001, cerca 
de 90%, do valor total reservado àquela Secretaria destina-se ao custeio das 
suas atividades (fim e meio), e o restante (10%), para a construção e a 
reforma de suas unidades prediais. O pedido decorre, então, do interesse da 
Comissão de Direitos Humanos em se certificar da real destinação dos 
recursos recolhidos. 
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Em que pese à intenção dessa Comissão, temos de fazer algumas 

considerações sobre o papel fiscalizador da Assembléia Legislativa sobre os 
atos do Poder Executivo, principalmente dos que envolvem o controle da 
execução orçamentária, que é realizado por esta. Casa com o auxilio do 
Tribunal de Contas. 

Nos termos do art. 76, 11, da Constituição do Estado, compete ao Tribunal 
de Contas julgar as contas dos administradores e dos demais responsáveis 
por dinheiros e valores públicos, cabendo-lhe a assinatura de prazo para que 
seja corrigida ilegalidade verificada no comportamento dos órgãos 
controlados e, caso não seja atendido tempestivamente, sustar o ato 
impugnado, comunicando tal decisão à Assembléia Legislativa. 

Ademais, o § 2" do mesmo diploma legal obriga a prestação de contas dos 
administradores referidos acima, obrigando-os a publicar mensalmente no 
órgão oficial resumo dos demonstrativos das despesas orçamentárias 
executadas no período. 

Diante disso, não nos parece de bom alvitre interpelar o Executivo 
solicitando tais dados, porque, de qualquer forma, terão de ser enviados ao 
Tribunal de Contas e, em tempo hábil, também a nós serão enviados. Antes 
disso, terão sido publicados no diário oficial. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n• 

2.151/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley A vila, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres -Alvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.152/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Da Comissão de Defesa do Consumidor, a proposição em análise solicita 
seja encaminhado oficio ao Presidente da CEMIG, pedindo se informe a esta 
Casa o seguinte: 

-qual foi o aumento do valor do KW normal (sem subsidio) de 1996 até a 
presente data? 

- quantas pessoas pertencentes à faixa de consumo de até 180 KW foram 
reclassificadas, a partir de 1999, e qual foi o resultado financeiro dessa 
reclassificação? 

- qual o faturamento mensal da CEMIG e quanto representa o faturamento 
relativo aos consumidores que ficarão fora do aumento (até 30 KW)? 

-qual é o valor do KW para as indústrias e para o consumidor residencial? 
- qual é o percentual efetivo de ICMS sobre a energia do consumidor 

residencial: 30 ou 43%? 
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- com o novo aumento, qual será a receita mensal da CEMIG? 
- que posição ocupa o Brasil em relação ao valor do K'IV cobrado do 

consumidor residencial, incluindo o ICMS, tendo como referência a França, a 
Itália, a Alemanha e a Argentina? 

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

Fundamentação 
A CEMIG é uma sociedade de economia mista. Suas ações pertencem 

majoritariamente ao Estado, que tem direito a voto. Mesmo possuindo capital 
privado, sujeita-se ao controle externo exercido pela Assembléia Legislativa, 
conforme o estatuído na Carta Politica mineira, o que justifica o 
encaminhamento deste pedido de informação ao seu Presidente, que, se 
recusar a prestá-las ou enviar informações falsas, está sujeito a 
responsabilização. 

A partir do dia 8/5, a CEMIG reajustou as tarifas sobre energia elétrica em 
16%, indice que passou a incidir também sobre o consumo das pessoas de 
baixa renda, ou seja, as que gastam até 30kWh/mês. O aumento, segundo 
seu Presidente, foi necessario para manter o programa de investimentos da 
empresa, sem o qual, ela fatalmente tornar-se-ia deficitária e não teria como 
fazer frente as suas obras em andamento nem poderia dar inicio a outras, 
essenciais para manter a demanda do mercado nos próximos anos. 

De fato, os serviços prestados pela estatal são reembolsáveis pelos 
usuários por meio de tarifas, denominadas também de preço público e que 
devem corresponder exatamente aos custos, compreendendo aí não só os 
recursos despendidos para a prestação dos serviços, mas também a 
remuneração do capital aplicado e investimentos em obras e equipamentos. 
E enganoso pensar que as tarifas devem corresponder apenas ao custo 
absoluto. Se a empresa não tiver recursos para reinvestir, ela não terá como 
corresponder as demandas da população em um breve espaço de tempo. 

A este Poder foi dada a prerrogativa de controlar e fiscalizar tais empresas, 
para garantir que a ação de seus administradores fique dentro dos princípios 
que conformam a administração pública, não se deixando levar pelo lucro 
fácil que norteia algumas atividades empresariais. 

Julgamos, portanto, pertinentes as indagações formuladas., 
Apresentaremos, entretanto, emenda a proposição, uma vez que o assunto a 
ser dela retirado foi objeto do Requerimento n• 2.132/2001. 

Conclusão 
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.152/2001, com a Emenda n• 1 a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se do corpo do requerimento a expressão "qual foi o aumento do 
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kw normal (sem subsídio) de 1996 até esta data." 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho - Mauri Torres- Wanderley Ávila -Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.189/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Por intermédio da proposição em tela, o Deputado Fábio Avelar solicita ao 
Presidente desta Casa sejam pedidas informações ao Secretário de Estado 
da Fazenda sobre o pedido que foi feito a este pelo Presidente da CEMIG, a 
respeito da dispensa de obrigação acessória de emissão de notas fiscais, nas 
operações de doação de lâmpadas, a ser feita pela própria empresa estatal. 

De acordo com os arts. 188 e 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o 
requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" e a seguir encaminhado 
a este órgão colegiado a fim de receber parecer. 

Fundamentação 
O Governo Federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica -

ANEEL -, emitiu a Resolução n• 242, de 27/7/98, visando a atender às 
diretrizes do Programa Anual de Combate ao Desperdício de Energia 
Elétrica, estabelecendo em seu art. 1 • que "os concessionários de serviço 
público de distribuição de energia elétrica, cujos contratos de concessão 
prevejam o desenvolvimento de ações com o objetivo de incrementar a 
eficiência no uso e na oferta de energia elétrica, deverão aplicar anualmente 
recursos de, no mínimo, 1% (um por cento) da receita operacional anual 
apurado no ano anterior''. 

Em face dessa norma, a CEMIG apresentou á ANEEL uma série de 
programas com o objetivo de incrementar o uso eficiente e racional de 
energia elétrica, entre os quais o Projeto Substituição de Lâmpadas 
Incandescentes por Lâmpadas Fluorescentes Compactas. Este projeto é 
direcionado a cerca de 100 mil unidades consumidoras residenciais de baixa 
renda com um consumo de até 100 kWh/mês, estando a distribuição das 
lâmpadas prevista para o período de 1° de fevereiro a 31 de março do 
corrente ano. 

Dado o alcance social do projeto e as dificuldades operacionais de se 
emitirem 100 mil notas fiscais - uma para cada lêmpada a ser doada - o 
Presidente da CEMIG entendeu por bem solicitar ao Secretário de Estado da 
Fazenda, por via do Oficio CN/PM-1346/2001, datado de 31/1/2001, pedido 
de dispensa de obrigação acessória de emissão de notas fiscais em virtude 
das doações; em vez disso, pretende seja emitida uma única nota fiscal, de 
valor global. 

Ante o silêncio do Secretário de Estado em dar resposta a essa solicitação, 
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o parlamentar autor da proposição sente-se evidentemente no dever de, 
em razão do interesse público e ante a iminência de racionamento de energia 
elétrica, valer-se do direito constitucional que lhe é assegurado de exercer 
controle politico sobre atos ou omissões de agentes públicos. 

A despeito da louvavel intenção do autor do requerimento em manter-se 
correta e oportunamente informado de ato ou omissão, imputáveis a órgão, 
agente politico, servidor público ou empregado público e de que tenham 
resultado ou possam resultar ofensa aos interesses coletivos ou difusos - ou 
prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente -, justamente o 
direito assegurado à sociedade pelo art. 73, § 2', inciso I e 11, da Carta 
mineira, cumpre-nos tecer considerações de outra ordem. 

O requerimento foi alicerçado no art. 233, inciso XII, do Regimento Interno 
da Casa, que trata de pedido de informações às autoridades estaduais por 
intermédio da Mesa da Assembléia. Ora, esta bem claro que este mesmo 
requerimento, em verdade, trata de solicitar providência a dirigente de órgão 
da administração pública, qual seja a de que o Secretario de Estado da 
Fazenda delibere sobre o que lhe foi pedido. Assim sendo, a proposição 
deveria ser fundamentada no art. 103, 111, "a", do Regimento Interno, e, nesse 
caso, o seu encaminhamento não seria à Mesa da Assembléia. 

Outra dificuldade que se nos apresenta em acolher o requerimento deve-se 
ao fato de que a Constituição do Estado não assegura ao Poder Legislativo 
interferir em questões de cunho administrativo - que é o caso - entre um 
órgão público e entidades públicas estaduais, integrantes do Poder 
Executivo. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n' 

2.189/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2001. 
António Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godmho- Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antõnio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N' 2.194/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Por meio do requerimento em tela, a Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária solicita à Presidência da Assembléia Legislativa seja 
encaminhado oficio ao Secretario de Estado da Fazenda, solicitando-lhe as 
cópias dos pareceres dos Procuradores Fiscais do Estado relativos às 
transações ocorridas nos últimos quatro anos". 

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

Fundamentação 
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Em relação ao pedido de informação proposto, cumpre-nos informar 

que matéria de igual teor, ou seja, o Requerimento n• 1.690/2000, do 
Deputado Miguel Martini, tramitou nesta Casa, tendo o parecer da Mesa sido 
aprovado em 13/3/2001 e publicado no "Diário do Legislativo" em 17/3/2001, 
e aprovado também em Plenário, no dia 4/4/2001. Em conseqüência, o ofício 
n• 493/2001, contendo a solicitação proposta, foi encaminhado a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual. 

Salientamos também que, em 2/512001, o Procurador-Geral da Fazenda 
Pública Estadual, Dr. José Benedito Miranda, encaminhou a esta Casa cópia 
de documentação relativa a transações realizadas pela Fazenda Pública a 
partir do exercício de 1998, sendo que o ofício correspondente foi publicado 
no "Diário do Legislativo", em 4/5/2001. 

Diante de tais circunstâncias, consideramos inconveniente o pedido, visto 
que, além de já ter tramitado nesta Casa matéria com objetivo idêntico ao 
proposto, as cópias de documentos contendo as informações pleiteadas jâ se 
encontram nesta Assembléia. 

Conclusão 
Diante do aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento n• 2.194/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho - Olinto 

Godinho - Mau ri Torres- Wanderley Ávila -Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.198/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Administração Pública, por meio do requerimento em 
epígrafe, solicita a Presidência da Assembléia Legislativa que seja enviado 
ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, para que 
encaminhem a esta Casa a relação completa dos militares que estiveram ou 
estejam em licença para tratamento de saúde por período superior a 
setecentos e vinte dias, a partir de janeiro de 1991. 

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

Fundamentação 
O art. 67, § 1", "d", do Estatuto dos Militares, dispõe o seguinte: 
"Art. 67 - Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em 

caráter temporário, concedida ao militar, obedecidas as disposições legais e 
regulamentares. 

§ 1 • - A licença pode ser: 

:; d) para tratamento de saúde própria". 
~ 
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O Estatuto dos Militares não estabelece, em nenhum de seus artigos, 

quantos dias pode o militar se afastar do serviço para tratamento da própria 
saúde. O mesmo não acontece com os outros tipos de licença, que detalham 
as condições do afastamento. 

Sem que haja uma motivação, este parlamento não tem como pedir as 
informações propostas, pois os atos administrativos internos exorbitam do 
alcance de sua fiscalização. 

Não visualizamos na proposição, mesmo porque o parlamentar não a 
justificou, irregularidades que constituíssem um ato de improbidade 
administrativa atinente ao beneficio da licença para tratamento de saúde, 
nem que esta possa ser um exercício indevido por parte do servidor. 

Para efeito ilustrativo dessa linha de pensamento, a Lei Federal n° 8.429, 
de 1992, dispõe o seguinte: 

"Art. 11 - Constituiu ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 
instituições". 

Por não dispormos de elementos evidenciadores de que as pessoas em 
licença para tratamento de saúde, neste caso, estejam violando tais 
requisitos, consideramos inoportuno o envio da proposição em análise. 

Conclusão 
Mediante o aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 

2.198/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Álvaro Antõnio, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho - Mau ri Torres -Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.213/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado João Leite solicita á Presidéncia desta Casa seja encaminhado 
oficio ao Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -,solicitando 
informações acerca do licenciamento ambiental para localização, instalação e 
funcionamento da empresa multinacional Monsanto no Município de 
Uberlândla, bem como do respectivo relatóno de impacto ambiental. 

Após a sua publicação, foi o requerimento enviado à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos do art. 79,VIII," c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O requerimento em epígrafe contém matéria cuja iniciativa está prevista no 

§ 3° do art. 54 da Constituição do Estado, o qual se segue: 
"Art. 59- ........................................................................................ . 
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 
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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". 

Salienta o autor da matéria que a sua apresentação advém do interesse no 
processo de licenciamento para a instalação da unidade industrial da 
Monsanto no Município de Uberlàndia. A empresa pesquisa e beneficia 
sementes de milho, sorgo e girassol, com melhoramento não convencional 
(transgenia). 

Por se tratar de estabelecimento que lida com produtos tóxicos, é 
importante a concessão da licença ambiental, exigida de empresas que 
utilizam recursos ambientais e têm atividades consideradas potencialmente 
poluidoras (art. 11' § 2°). 

Entretanto, é fundamental lembrar que, com a Resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente n• 237, de 19/12/97, o licenciamento ambiental 
previsto em lei federal que dispõe sobre a politica nacional de meio ambiente 
foi mais bem definido, no tocante às competências dos entes federados para 
tanto. A bem da verdade, essa resolução dissipou as dúvidas relacionadas à 
questão e resgatou o princípio 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 de 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 
município promover o licenciamento, bem como nos casos delegados pelo 
próprio Estado. 

Com relação ao assunto em pauta, verificamos que a licença para a 
referida fonte poluidora é de competência do IBAMA, por sua abrangência; o 
órgão faz parte da estrutura administrativa da União, portanto refoge à 
fiscalização e ao controle deste Poder. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Requerimento n• 2.213/2001. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2001. 
António Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Olinto Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.214/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Márcio Cunha, por meio da proposição em análise, solicita à 
Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao 
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Comandante-Geral da Policia Militar e aos Secretários de Estado da 
Segurança Pública e da Justiça e de Direitos Humanos, solicitando 
informações precisas sobre as estratégias ou o plano emergencial de 
segurança em todo o Estado, mais precisamente nos grandes centros 
urbanos, em decorrência das medidas a serem adotadas com relação ao 
racionamento de energia elétrica previsto para ocorrer brevemente, em todo 
o Pais. 

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

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

prerrogativa de "encaminhar pedido 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". Já o§ 2° do mesmo artigo refere-se a Secretário 
de Estado, sujeitando-o a crime de responsabilidade. 

O Pais está passando por uma grave crise energética em virtude da 
redução de sua produção e, conseqüentemente, de seu fornecimento, e os 
efeitos irão atingir não só a população, mas também os setores primários, 
secundários e terciários da economia. 

Fomos chamados pelos governantes, por meio dos meios de comunicação, 
a repensar o uso da energia, a procurar formas para reduzir o consumo e, 
com isso, tentar evitar os "apagões", que prevêem o corte de energia em 
situações criticas, ficando regiões inteiras em plena escuridão. 

Este parlamento, em nome dos seus representados, preocupado com as 
nefastas conseqüências dos possíveis "apagões", tem o dever de procurar 
informações sobre as medidas de segurança que os órgãos competentes 
adotarão em nosso Estado, para proteger a população. 

Diante de tais circunstâncias, concordamos com o mérito e a oportunidade 
do pedido proposto. 

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

2.214/2001 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2001. 
Antõnio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José - Olinto 

Godinho - Mauri Torres- Wanderley Ávila -Álvaro Antõnio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.222/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela, solicita 
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à Presidência da Assembléia o encaminhamento de oficio ao 
Comandante do 18° Batalhão da Policia Militar de Contagem, pedindo 
explicações relativas à denúncia apresentada a esta Comissão sobre 
violência policial cometida contra professores municipais, em 8/3/2001, 
durante passeata reivindicatória, na Avenida João César de Oliveira. 

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

Fundamentação 
O Regimento Interno da Assembléia Legislativa, em seu art. 1 00, IX, 

confere às comissões, "em razão da matéria de sua competência, da matéria 
compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição, 
encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de 
informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a outras autoridades 
estaduais". 

Da denúncia apresentada a esta Comissão sobre violência policial 
cometida contra professores municipais, originou-se o pedido de informação 
em causa, o qual, como foi dito, tem amparo regimental. 

A razão do poder de policia é o interesse social, abrangendo desde a 
proteção à moral e aos bons costumes, a preservação da saúde pública, o 
controle de publicações, a segurança das construções e dos transportes, até 
a segurança nacional, em particular. 

A Policia Militar, força pública estadual, é destinada a exercer o 
policiamento ostensivo e assegurar a manutenção da ordem pública. 

A segurança pública, por sua vez, é o conjunto de meios e de organizações 
ministrados pelo Estado destinados a proteger a sociedade. É exercida pelo 
Estado por meio das suas Policias, com funções, ao mesmo tempo, 
preventivas e repressivas e atribuições diversificadas, conforme o campo em 
que atuam. 

Mas, no cumprimento de suas funções, não cabe à força policial, essencial 
à manutenção da ordem, cometer atos extremados, que possam ferir a 
dignidade humana e a cidadania. 

Entendemos que a matéria é pertinente e que a Comissão de Direitos 
Humanos está exercendo a competência que lhe atribui o art. 102, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Conclusão 
Em virtude do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.222/2001 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente -Wanderley Ávila, relator -Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Olinto Godinho- Mauri Torres -Álvaro Antônio. 
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Mesa da Assembléia 
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De autoria do Deputado Alberto Bejani, a proposição em exame requer seja 
solicitado ao Diretor do DETRAN-MG que informe a esta Casa se o DNER 
tem encaminhado àquele órgão o prontuário das pessoas que foram 
multadas por ocasião da fiscalização dos radares móveis; se o DNER, 
quando cancela uma infração de trânsito, solicita a baixa da pontuação na 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH - do motorista da multa cancelada; e 
o número de cancelamentos de pontuação na CNH solicitados pelo DNER 
até a presente data. 

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

Fundamentação 
Com o requerimento em exame, o parlamentar objetiva obter informações 

sobre os possíveis encaminhamentos dados pelo DNER ás multas ou ao 
cancelamento destas no Estado, principalmente no que se refere á anulação 
dos pontos na CNH de cada motorista. 

O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções 
fiscalizatórias do Poder Legislativo, o pedido escrito de informação aos 
Secretários de Estado e a outras autoridades, até mesmo a dirigentes de 
fundações e autarquias, que tém o dever de fornecê-las, sob pena de serem 
responsabilizados (art. 54,§§ 2° e 3°, da Constituição do Estado). 

Trata-se do controle político realizado por esta Casa, sem o auxilio do 
Tribunal de Contas, sobre os atos do Poder Executivo, controle este 
essencial para garantir a retidão dos atos de governo e que desponta como 
limitação do exercício da autoridade pública, a fim de que esta se paute pelos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

Em que pese ao encaminhamento correto da proposição para uma das 
autoridades mineiras que se submetem ao controle desta Casa, temos de 
considerar que a intenção do nobre Deputado é a de fiscalizar os atos de 
órgão integrante da administração da União, que é o Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem, inquirindo sobre condutas corretas ou não, no que 
diz respeito á aplicação de multas de trânsito. 

Entendemos, por isso, não ser possível atuar eficientemente sobre os 
dados obtidos por meio das informações propostas, porque o DNER refoge 
do controle e da fiscalização do Poder Legislativo do Estado. Assim, temos 
de nos pronunciar contra tal medida, embora reconheçamos sua importância. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela rejeição do Requerimento n° 2.240/2001. 
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho - Olinto 

Godinho - Mauri Torres- Wanderley Ávila -Álvaro Antônio. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Inexistência de quórum para votação - Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 39/2000; encerramento da discussão - Chamada para recomposição do 
número regimental; inexistência de quórum qualificado para a votação de 
propostas de emenda à Constituição - Suspensão e reabertura da reunião -
Chamada para recomposição de quórum; existência de quórum qualificado 
para a votação de propostas de emenda à Constituição - Votação, em 1 o 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 44/2000; votação nominal da 
proposta, salvo emenda; aprovação; questão de ordem; leitura da Emenda n° 
1; votação nominal da Emenda n° 1; aprovação - Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei Complementar n° 28/2000; requerimento do Deputado Luiz 
Tadeu Leite; aprovação do requerimento; votação nominal do Substitutivo n° 
2, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 e das 
Emendas n°s 1, 4, 13, 16, 17, 19 a 23 e 26; questão de ordem; suspensão e 
reabertura da reunião; votação nominal das Emendas n°s 2, 3, 5 a 12, 14, 15, 
18, 24 e 25; rejeição- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.050/2000; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas n°s 1 e 2 -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.414/2001; questão de ordem; 
leitura do projeto; aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1.415/2001; aprovação- Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 923/2000; 
requerimento do Deputado João Paulo; discurso do Deputado João Paulo; 
questão de ordem; discurso do Deputado João Paulo; questão de ordem; 
discursos dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, João Batista de Oliviera, 
Carlos Pimenta, Djalma Diniz, Alberto Bejani, Marco Régis, Glycon Terra 
Pinto, Bené Guedes e Durval Ãngelo;· rejeição do requerimento; verificação 
de votação; ratificação da rejeição do requerimento; votação do projeto; 
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; declarações de 
voto - Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
39/2000; discursos dos Deputados Chico Rafael, Antônio Andrade e Miguel 
Martini; questão de ordem; discursos dos Deputados Antônio Carlos Andrada, 
lvair Nogueira, Alberto Bejani, Mauro Lobo, Adelmo Carneiro Leão e Dalmo 
Ribeiro Silva; questões de ordem; discurso do Deputado João Paulo; votação 
nominal da proposta, salvo emendas; aprovação; votação nominal das 
Emendas n°s 1 e 2; aprovação; declarações de voto- Encerramento. 
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- Comparecem os Deputados: 
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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 Canédo 
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio A velar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio - 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 Olivia - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rémolo 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 á leitura 
da ata da reunião anterior. 

1' Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, 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 á 2' Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para 
votação, mas o há para a discussão das matérias constantes na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2• turno, da Proposta de Emenda á 

Constituição n• 39/2000, do Deputado Antônio Júlio e outros, que adapta a 
Constituição do Estado de Minas Gerais ao texto da Constituição da 
República, em decorrência das modificações introduzidas pela Emenda á 
Constituição n• 19, de 4/6/98, e dá outras providências. A Comissão Especial 
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opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em 1° turno com 
as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, a Presidência 
solícita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados, número 

insuficiente para a votação de propostas de emenda à Constituição, mas 
suficiente para a apreciação das demais matérias em pauta. 

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 nosso trabalhos_ Tendo em vista a 

importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda a nova chamada dos Deputados para a 
recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 56 Deputados, número 

suficiente para a votação de propostas de emenda à Constituição. 
Votação, em 1 o 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. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, 
inciso I, c/c o art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". 
Em votação, a proposta, salvo emenda. 

-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva 
- Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira 
- José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
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Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues- Savio Souza Cruz -Sebastião Costa -Wanderley A vila. 

-Vota "não" o seguinte Deputado: 
Bilac Pinto. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados, votou "não" 1 Deputado, 

totalizando 58 votos. Está aprovada a proposta, salvo emenda. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero que leia a emenda, por 
favor. 

O Sr. Presidente -A Presidência solicita ao Sr. Secretario que faça a leitura 
da Emenda n• 1, que recebeu parecer pela aprovação. 

O Deputado Wanderley A vila-(- Lê:) 
"Emenda n• 1: Acrescente-se ao art. 239 da Constituição Estadual, a que 

se refere o art. 1°, o seguinte paragrafo único: 
Art. 139- ................................................. . 
Paragrafo único - A autorização a que se refere o "caput" deste artigo 

devera ser publicada no órgão da Imprensa Oficial do Estado, bem como 
disponibilizada pela Internet na pagina eletrônica do Estado." 

O Sr. Presidente - Em votação a Emenda n• 1, que recebeu parecer pela 
aprovação. 

- Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Allton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Benê 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo 
Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende 
- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fabio Avelar- Geraldo 
Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lvair Nogueira - Ivo José -
João Batista de Oliveira -João Leite- João Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira 
- José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Mareio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Paulo Ptau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -Sebastião Costa-
Sebastião Navarro Vieira-wanderley A vila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados, não houve voto "não", 
totalizando 58 votos. Está, portanto, aprovada, em 1• turno, a Proposta de 
Emenda a Constituição n• 44/2000 com a Emenda n• 1. À Comissão 
Especial. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n• 28/2000, do 
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Procurador-Geral de Justiça, que altera dispositivos da Lei Complementar 
n° 34, de 12/9/94, e dá outras providências. Altera a Lei Orgánica do 
Ministério Público. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade 
do projeto com as Emendas n°s 1 a 15, que apresentou. A Comissão de 
Administração Pública opinou por sua aprovação com as Emendas n°S 1, 2, 
13 e 15, da Comissão de Justiça, 16 e 25, que apresentou, e pela rejeição 
das Emendas n°s 3 a 12 e 14, apresentadas pela Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, e pela rejeição das Emendas n°s 
1 a 25. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Pública que opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 2, ficando prejudicada a Emenda n° 26. A Presidência vai 
submeter o projeto a votação pelo processo nominal, de conformidade com o 
art. 260, inciso I, c/c o art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
registrarão "não". Nos termos do § 2° do art. 279, o Substitutivo n° 2 terá 
preferência na votação. Vem à mesa requerimento do Deputado Luiz Tadeu 
Leite em que solicita a votação em bloco das Emendas n°s 2, 3, 5 a 12, 14, 
15, 18, 24 e 25. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação o 
Substitutivo n° 2, salvo emendas. 

-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana 
- Durval Ângelo - Edson Rezende - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Erma no Batista - Fábio A velar- Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüinio - lvair Nogueira - Ivo José -João Batista de Oliveira -João Leite -
João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José 
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley 
A vila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 60 Deputados, não houve voto "não", 
totalizando 60 votos. Está, portanto, aprovado o Substitutivo n° 2 . Com a 
aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicados o Substitutivo n° 1 e as 
Emendas n°s 1, 4, 13, 16, 17, 19 a 23 e 26. 
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A Presidência vai passar á votação das emendas que receberam 

parecer pela rejeição, que serão votadas separadamente. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Precisamos conhecer o teor das emendas que 
serão votadas em bloco, para saber o que estamos votando. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente -Tendo em vista serem numerosas as emendas a serem 

votadas em bloco, a Presidência suspende a reunião por 3 minutos para que 
o Deputado Miguel Martini as leia pessoalmente. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

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

Emendas n°s 2, 3, 5 a 12, 14, 15, 18, 24 e 25. 
-Vota "sim" o seguinte Deputado: 
João Leite 
-Votam "não" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Agostinho Silveira -Alberto Bejani -Alberto Pinto Coelho 

- Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins -Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo 
Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende 
- Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüinio- lvair Nogueira- Ivo José- João Batista 
de Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José 
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

-Vota em branco o seguinte Deputado: 
Sávio Souza Cruz 
O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "não" 54 Deputados; 

houve um voto em branco, totalizando 56 votos. Estão rejeitadas as Emendas 
n°s 2, 3, 5 a 12, 14, 15, 18, 24 e 25. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei Complementar n° 28/2000 na forma do Substitutivo n° 2. À 
Comissão de Administração Pública. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.050/2000, do Deputado Ivo 
José, que cria o Programa de Incentivo á Apicultura do Estado de Minas 
Gerais - PROMEL - e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. A Comissão de Politica Agropecuária opina por sua aprovação na 
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forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 
1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, 
com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Política 
Agropecuária. Em votação, o Substitutivo n° 1, 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. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei 
no 1.050/2000 na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 e 2. À 
Comissão de Política Agropecuária. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.414/2001, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Santos Dumont, sob a forma de doação, o imóvel que menciona. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, de que imóvel trata o projeto? 

E terreno? E prédio? O que é? 
O Sr. Presidente -A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a leitura 

do projeto. 
O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(· Lê:) 
-O Projeto de Lei n° 1.414/2001, lido pelo Sr. Secretário, foi publicado na 

edição do dia 10/3/2000. 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.415/2001, do Governador do 
Estado. que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que menciona ao 
Município de Caxambu. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
por sua aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Á Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 923/2000, do Governador do 
Estado, que estabelece o processo de produção da cachaça em Minas. A 
Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno. Vem á Mesa requerimento do Deputado João Paulo, em que 
solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei n° 923/2000. Com a 
palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado João 
Paulo. 
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O Deputado João Paulo* - Sr. Presidente, caros colegas Deputados e 

Deputadas, convidados que acompanham os trabalhos da Assembléia nesta 
manhã, telespectadores da 1V Assembléia, senhores representantes da 
imprensa; no dia 31 de maio, tive a oportunidade de ocupar a tribuna desta 
Casa para, em comemoração do Dia Mundial sem Tabaco, fazer menção ao 
que significa essa data e cumprimentar a sociedade brasileira pelas grandes 
conquistas obtidas na luta contra o cigarro e contra a bebida. 

A legislação que retirou do ar as propagandas de cigarro é a mesma que 
retirou da 1V, da Internet, dos meios de comunicação, em geral, as bebidas 
destiladas. Entramos no terceiro milênio sem as propagandas de cigarro na 
televisão. Cumprimentei o Congresso Nacional, o próprio Governo Federal, 
por meio de S. Exa. o Ministro da Saúde, com quem estive em várias 
oportunidades. Além de Deputado, sou Vice-Presidente da Associação 
Nacional de Combate ao Cigarro. Abracei a causa com grande 
responsabilidade e fui levar ao Ministro da Saúde as preocupações com essa 
praga. Para cada real arrecadado pelo Governo Federal sob a forma de 
tributo incidente sobre o cigarro, ele gasta R$2, 00 para tentar, muitas vezes, 
inutilmente, restaurar a saúde do fumante. 

Portanto, o cigarro não é, apenas, uma questão de saúde pública, mas 
também de finanças públicas. O Ministro José Serra não mediu esforços e, 
em boa hora, acolheu as nossas reivindicações. A partir de uma proposta de 
nossa autoria, remeteu uma proposição ao Congresso Nacional, a qual, 
repito, retirou da 1V, dos jornais, das rádios e da Internet as propagandas de 
cigarro e de bebidas destiladas. 

Faço parte da base de sustentação, de apoio do Governo do Estado de 
Minas Gerais, mas não posso concordar com esse projeto que estimula o 
consumo e a produção de cachaça. Faço criticas homéricas ao Governo 
Federal, principalmente á postura do Presidente da República, que nos 
colocou na condição de reféns do FM\. Éramos colõnia de Portugal e hoje 
somos colônia do FMI. Faço criticas severas ao Presidente da República. 
Definitivamente, não concordo com o Governador do Estado por ter enviado 
a esta Casa um projeto estimulando o consumo de bebida e a produção de 
cachaça. Esta é a razão pela qual apresentei o requerimento solicitando o 
adiamento da votação, já que o Regimento só me concede este direito. Mas o 
meu gabinete está preparando um requerimento para ser enviado ao 
Governador, solicitando-lhe que retire esse projeto, pois ele está na 
contramão dos interesses da Nação brasileira, da população e da sociedade 
de Minas Gerais. Com os elevados índices de violência do Pais, não se pode 
estimular, ainda mais, a produção e a oferta gratuita de cachaça. Vou ler o 
art. 11 do projeto subscrito por S. Exa. o Governador, para que todos 
percebam a profundidade, a extensão e a crueldade que encerram as suas 
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disposições: "A cachaça de Minas será obrigatoriamente servida quando 
da utilização de bebidas alcoólicas fermentadas ou fermento-destiladas em 
festas, recepções e eventos oficiais do Estado". Então, estou correndo o risco 
de, ao assistir a posse do Secretário da Saúde ou do Secretário da 
Segurança Pública, me oferecerem cachaça. Isso não pode ser aprovado de 
jeito nenhum. 

Quero dizer das razões da correspondência que o Secretário de 
Agricultura, Dr. Raul Belém, mandou ao Governador, solicitando-lhe apoio a 
aprovação desse projeto, de que foi o relator. Deputado Glycon Terra Pinto, 
olhe o que o Secretário de Agricultura diz: "De mais a mais, o projeto de lei 
ora encaminhado visa a elaboração de um produto final que apresente uma 
excelente qualidade e segurança para o consumo, evitando a produção de 
bebidas que possam acarretar efeitos nocivos a saúde". É como se a 
cachaça não apresentasse efeitos nocivos. Ele propõe a fabricação de uma 
cachaça que não existe, não faz mal a saúde. Todos sabemos que isso não é 
possível. Está nos chamando de idiotas, de bobos. Esta Casa não pode 
aprovar isso, caso contrário, estará passando um atestado de 
descompromisso com a sociedade brasileira. 

E vejam que, apesar de fazermos oposição ao Governo Federal, devemos 
reconhecer que está empenhado em restringir a propaganda de bebidas e, 
de alguma maneira, colocou-se contra isso, ao passo que o Governo do 
Estado vai estimular o aumento da violência com o estimulo ao consumo 
dessa bebida, só porque a cachaça é de Minas. Não posso aceitar isso. 

Na semana passada, foi dito que, por razões de ordem religiosa, eu, que 
sou evangélico, estaria contra o projeto. De maneira alguma; em nenhum 
momento, eu me apresentei como evangélico. Faço uma abordagem de 
caráter estritamente sociológico e sanitário - pensando na saúde da 
população. Estive em contato com os Alcoólicos Anõnimos - AA- e levei uma 
cópia desse projeto; eles se arrepiaram. Minas Gerais é o Estado onde o AA, 
com 750 grupos formados, está mais organizado em termos de combate ao 
alcoolismo - com 5 mil grupos em todo o Brasil, tem 750 grupos neste 
Estado, e não acreditaram no que estavam lendo. 

Se querem aumentar o número de empregos, vamos estimular o Pró-
Álcool, pois estaremos investindo, da mesma maneira, na produção de cana-
de-açúcar e incentivando a utilização dos produtos do álcool, como o bagaço 
de cana, que pode servir, também, como fonte geradora de energia. Temos 
mil e uma maneiras de incentivar e estimular a geração de empregos; não é 
com a desgraça e o infortúnio da sociedade; não é induzindo o cidadão a 
tomar cachaça. Se o Governo quer entrar nisso, tem de ser para restringir, 
não para estimular. Não posso concordar com isso e faço um apelo 
dramático aos colegas: não votem no que está aqui; não vamos contribuir 
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para a infelicidade da população mineira e para o aumento da 
criminalidade. 

Questão de Ordem 
O Deputado Márcio Cunha - Gostaria de fazer uma sugestão para todos 

nós, Presidente. Não concordo totalmente com o Deputado João Paulo, mas 
ele tem alguma razão. Pelo que vi, esse assunto é polêmico e deveremos 
discuti-lo mais. A sugestão que faço é que seja dado o prazo que o Deputado 
João Paulo está solicitando, para que, logo em seguida, possamos votar o 
projeto do Deputado Antônio Júlio. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para continuar o encaminhamento da 
votação do requerimento, o Deputado João Paulo. 

O Deputado João Paulo* - Sr. Presidente, reconheço ser sensata a 
proposta do Deputado Márcio Cunha. A esta altura, não me caberia fazer um 
pedido de inversão da pauta; como já tomei a iniciativa, tinha de vir ao 
microfone, imbuído das responsabilidades que tenho, e fazer essa 
sustentação. Mas, como me parece que o Plenário está de acordo com o 
adiamento da votação, o Presidente poderá colocar a proposta de emenda á 
Constituição em pauta, e discutiremos esse projeto em um segundo 
momento. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Gostaria de saber se V. Exa. vai voltar a 

aceitar inscrições para encaminhamento de votação, já que, em reunião 
anterior, V. Exa. havia dito que não mais aceitaria inscrição para 
encaminhamento, apenas para discussão. Gostaria de saber qual é o critério 
que a Mesa vai adotar a partir de agora. 

O Sr. Presidente- A Presidência disse, naquele momento, que, na lista de 
inscrição, poderia contar como quórum, mas a inscrição poderá ser feita 
verbalmente. Foi a decisão tomada, e qualquer Deputado que queira se 
manifestar neste momento poderá dirigir-se ao microfone, que lhe será dada 
a palavra. Foi essa a decisão. 

O Deputado Miguel Martini -A minha dúvida é se essa inscrição é feita pelo 
pedido do microfone ou se estão inscrevendo-se pela Mesa. 

O Sr. Presidente - Como foi feita a inscrição aqui, estamos acompanhando 
pela inscrição, mas poderá ser feita pelo microfone. 

O Deputado Miguel Martini - Ao Deputado, ê concedido pedir para 
encaminhar, tão logo anunciada a votação. Assim diz o Regimento. V. Exa., 
em algumas reuniões passadas, disse que não aceitaria a inscrição prévia 
para encaminhamento, somente para discussão, conforme prevê o 
Regimento. Quero saber qual critério V. Exa. vai adotar. 

O Sr. Presidente - Não foi essa a decisão tomada. O Presidente disse que 
o requerimento prévio poderia ser utilizado como quórum para a votação. Foi 
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essa a decisão. Mas nada impede que o Deputado faça a sua inscrição. 
Não gostaria que fosse feita, mas, como alguém assinou, poderíamos 
cancelar essa lista a partir deste momento e fazer chamada para aqueles que 
se dirigirem ao microfone. 

Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estamos tentando votar a Proposta de Emenda á Constituição n° 39, que é a 
proposta do América. 

Fiz essa comparação, porque meu América foi campeão nesse ano. Como 
esperamos tanto tempo e tivemos uma vitória, os funcionários também a 
terão, depois de sofrer esse tempo todo. Vamos aprovar essa PEC. 

Gostaria de discutir o requerimento do Deputado que me antecedeu. Esse 
projeto não vai estimular ninguém a beber cachaça. Vai, simplesmente, 
fiscalizar uma produção que garante 120 mil empregos diretos no Estado, 
480 empregos indiretos e 140 milhões de litros de aguardente por ano. 

Não adianta dizer que vamos parar de vender cachaça. O Governo vai 
parar de dar incentivo á cachaça, mas o uísque, a vodca, a cerveja 
continuarão sendo vendidos. Os Deputados do interior sabem da importância 
desse projeto. 

A cachaça vendida em Minas precisa ter qualidade. Estamos garantindo a 
produção e o emprego. Estamos fiscalizando o que existe. Não vamos 
acabar com a venda do uísque escocês, da vodca russa nem da cerveja. 

Temos de fiscalizar para não deixar a cachaça de São Paulo ou de outros 
Estados virem para Minas Gerais. Temos de incentivar a produção da boa 
cachaça, da boa caninha mineira. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado João Batista de Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhoras e senhores, como Presidente da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
não poderia deixar de discutir esse requerimento do Deputado João Paulo. 
Trata-se de assunto de mérito da nossa comissão, que se aprofundou nessa 
discussão. 

Não me cabe discutir aspectos morais ou religiosos do consumo da álcool. 
A questão é de saúde pública, porque as pessoas estão tomando metano!. 

Há poucos anos, morreram mais de 20 pessoas na Bahia porque tomaram 
cachaça falsificada misturada com baunilha, para ficar amarela como se 
fosse envelhecida. 

Queremos defender esse projeto na Comissão de Política Agropecuária e 
encaminhar pela rejeição do requerimento, para que o projeto seja votado já. 
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E não discutirei mesmo o aspecto moraL Quando alguma cidade do 
interior recebe algum visitante, a primeira coisa que perguntam é se existe 
uma pinga boa para levar de presente para alguém da CapitaL 

A cachaça mineira é um valor cultural do povo de Minas Gerais. Se não 
aprovarmos o projeto, ela continuará sendo fabricada do mesmo jeito. E o 
álcool desdobrado continuará sendo fabricado muito mais. Se alguém quer 
cuidar da saúde da população, trate de colocar um selo na cachaça, porque 
aquele quer for adepto da pinga saberá, pelo menos, que ela é feita de cana 
fermentada à base de milho e que não tem nem fermento químico nem álcool 
puro. 

Vamos votar pela aprovação do projeto, porque é um produto da 
agroindústria de Minas Gerais. E vamos defender isso, sim. Todos 
conhecem, por exemplo, a pinga de Salinas. E Buenópolis, Curvelo, Augusto 
de Lima, Diamantina, todas essas cidades têm a sua pinga. Queremos 
defender a saúde daqueles que consomem cachaça, para que possam 
comprar um produto de qualidade. É o mesmo que aconteceu com o selo do 
café, que acabou com a palha no produto. Se o café tem o selo de qualidade, 
a população tem uma direção a seguir. Aquele que não tem o selo não deve 
ser comprado. 

Acabamos de votar aqui projeto do Deputado Ivo José, que a Comissão de 
Agropecuária também defendeu, criando o selo do mel, que também é um 
produto de Minas Gerais. Não desejamos ser palmatória do mundo. 
Queremos que os produtores honestos continuem produzindo seus produtos 
e os colocando no mercado, com o selo de qualidade exposto para os que 
vão comprar, a fim de que não aconteça de as pessoas comprarem cachaça 
industrializada feita à base de álcool, de baunilha, prejudicando a saúde da 
população muito mais do que o álcool já prejudica. 

A Comissão de Política Agropecuária fez um estudo, e praticamente cada 
município de Minas produz pelo menos uma marca de cachaça. E isso vem 
contribuir para a economia do Estado. Se fosse para discutirmos aspectos 
morais, solicitaríamos que o Governo, então, combatesse o uso do álcooL Já 
que cobra imposto sobre a fabricação, o Governo tem, no mínimo, de 
oferecer segurança para quem compra o produto, esclarecendo que ele é 
feito segundo regras definidas tradicionalmente por Minas Gerais . 

Conheço, particularmente, as cachaças de Minas Gerais, não só pela 
marca mas também pelo paladar, e sei a diferença entre uma cachaça de 
cana-de-açúcar fermentada com fubá e outra das chamadas de álcool 
desdobrado. Acho que a população merece isso. E esta é a Casa de todos. 
Ela tem de legislar para todos, para os fabricantes de cachaça, de mel, de 
leite, de todos os produtos e, principalmente, para os consumidores de todos 
os produtos legalizados em Minas Gerais, que geram impostos e empregos . 



Se o Governo permite a fabricação, no mínimo tem de clarear um pouco a 
comercialização desses produtos. 
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Encaminho, portanto, pela rejeição do requerimento, para que o projeto 
seja votado já e esta Casa dê uma resposta fora da discussão moralista, mas 
dentro da discussão real de Minas Gerais, que nunca deixará de consumir e 
fabricar a cachaça. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 
senhores, daqui a alguns minutos, esta Casa terá resultado de um trabalho, 
de uma discussão de mais de um ano, quando 18 mil funcionários públicos, 
em função pública, receberão o reconhecimento do povo de Minas Gerais, 
por tanto trabalho feito para construir este Estado. Estou falando de 18 mil 
funcionários. São só alguns minutos. 

Mas até lá, queria também, Srs. Deputados, fazer o meu encaminhamento 
contra o requerimento apresentado pelo Deputado João Paulo, em que pede 
o adiamento de discussão de um projeto de lei do Governo do Estado, o qual 
beneficiará, na verdade, mais de 200 mil trabalhadores de Minas Gerais. É 
um projeto de incentivo á produção da cachaça mineira. É um projeto que me 
interessa de perto, a mim e á bancada de Deputados do Norte de Minas, 
porque a verdadeira cachaça de Minas Gerais, a que dá nome a esse 
produto no nosso Estado, ao produto apreciado em todo o Pais - motivo hoje 
de exportação para todo o mundo -, é a cachaça do Norte de Minas. Esse é 
um projeto cuja votação não podemos deixar ser adiada; é um projeto que 
deve ser votado agora, aproveitando esse quórum qualificado que temos em 
Plenário. Queremos reconhecer o esforço do trabalhador norte-mineiro, do 
produtor norte-mineiro, que planta cana, que produz e que engarrafa a 
cachaça, exportando-a para todo o Pais. Da semana passada para cá, estive 
percorrendo regiões como Mirabela, Brasília de Minas, Japonvar, Lontra, 
Januária, Montes Claros, Salinas, e pudemos sentir a reação dos 
trabalhadores, dos produtores. 

Então, Sr. Presidente, quero encaminhar contráriamente ao adiamento de 
votação e quero pedir aos Deputados, ás Deputadas que votemos ainda hoje 
esse projeto, em 1 o turno. Espero que possamos dar uma resposta a esse 
movimento que está sendo feito, um movimento premeditado, um movimento 
que tem endereço, porque não se fala no uísque, não se fala na cachaça 
importada de São Paulo, as 51 e as Pirassunungas da vida, não se fala nos 
"lobbies" dos produtores de bebidas destiladas, mas querem tirar o incentivo 
da cachaça de Minas, da cachaça norte-mineira. Tenho certeza absoluta de 
que, com a derrubada desse requerimento e com a votação desse projeto, 
estaremos reconhecendo uma região que há dezenas de anos tem investido 
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na cachaça. Sou contra a cachaça ruim de São Paulo e a favor da boa 
cachaça de Minas, da branquinha e da amarelinha do Norte de Minas. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Djalma Diniz. 

O Deputado Djalma Diniz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou votar e 
quero pedir aos meus companheiros Deputados e Deputadas que votem o 
requerimento do Deputado João Paulo, pedindo adiamento desse projeto. 
Discordo dos companheiros que me antecederam, quando defendem que o 
Pró-Cachaça gera emprego. Como bem falou o Deputado João Paulo, 
existem muitas forma de gerar emprego. Duvido que haja aqui um só 
Deputado que não conheça uma família destruída pela bebida. Gostaria de 
perguntar a vocês: pensem um momento, meditem. Você não conhece uma 
família que foi destruída em função da bebida, porque teve um alcoólatra? 
Não posso concordar sequer em legalizar. Para arrecadar impostos, há 
outras formas. Não sou só contra a cachaça, sou contra todo tipo de bebida 
alcóolica, porque ela é prejudicial. Temos aqui vários Deputados que são 
médicos e que conhecem o tamanho do dano que a cachaça, que a bebida, 
que o álcool provoca na vida das pessoas. 

Meus companheiros Deputados, quero fazer um apelo: vamos aprovar o 
requerimento do Deputado João Paulo. Tenho certeza de que vão dormir 
melhor. Não votem a favor desse famigerado projeto, que vem de encontro a 
inúmeras associações que trabalham com os problemas da bebida para tirar 
as pessoas do vicio. Por isso, não podemos aprovar um projeto como esse. 
Quero deixar o meu apelo: vamos votar pela aprovação do requerimento do 
Deputado João Paulo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Gostaria de dizer que, antes de se preocupar 
com a liberdade do cidadão, definida na Constituição Federal, este tem a 
liberdade de fazer o que achar melhor. Se quer beber uma pinga, que o faça; 
se quer beber uma água, que o faça. Ele é adulto e deve saber o que quer. 
Acho que isso independe de lei. O que acho estranho é que, em vez de 
defendermos aqui pinga, cachaça, aguardente, deveríamos defender 
medicamentos nos postos de saúde, nos hospitais. É isso que deveríamos 
estar fazendo. 

Em homenagem a toda essa discussão, quero terminar minhas palavras 
com um pequeno verso cantado: "Nesta casa tem goteira, pinga 'ni' mim, 
pinga 'ni' mim". 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Marco Régis. 

~------------------------------_J 
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O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 

encaminhar contrariamente ao requerimento que pede o adiamento de 
votação do Pró-Cachaça. Somos da bancada da saúde da Assembléia e, 
como profissional de saúde, sabemos do malefício das drogas consideradas 
lícitas, álcool, tabaco, etc. Acho uma insensatez, quando as drogas são 
liberadas, ver cidadãos tentar na justiça indenização para seus males. Acho 
que o vício é questão de consciência. Sabemos, como médicos, que 10% das 
pessoas que usam álcool têm propensão a ser alcoólatras. Não é por isso 
que vamos proibir a cachaça, mantendo livre a importação de absinto, que é 
muito mais danoso que ela, a importação de uísque da Escócia e da 
Inglaterra, prejudicando aqueles que geram emprego neste Pais. Se tivermos 
o bom-senso de proibir todas as drogas, lícitas e ilícitas, se isso for o 
entendimento da cidadania brasileira, seremos favoráveis a isso. No 
momento em que temos livre importação de bebidas alcoólicas de todas as 
partes do mundo, que vão fazer concorrência com as nossas bebidas, somos 
favoráveis ao programa do Pró-Cachaça, que valoriza o produto de Minas, 
que gera emprego e renda. 

Por isso, nossa posição é contrária ao adiamento da votação do projeto e 
contrária ao requerimento, e pela votação, neste momento, do Pró-Cachaça. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Glycon Terra Pinto. 

O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, platéia 
que aqui se encontra. Estou achando que está havendo uma distorção de 
valores muito grande. Está sendo discutida uma coisa que não é o que está 
no projeto. O art. 10 estabelece que o dia 21 de maio será o Dia da Cachaça 
de Minas. Então, o que querem é promover a cachaça. O art. 11 também é 
um absurdo. Vou ter até vergonha de dizer que sou Deputado, se isso for 
aprovado. Vocês, que têm famílias, têm filhos, mulher, parentes, netos, 
acham que isso é decente? Vejam: "A cachaça de Minas será 
obrigatoriamente servida". A Assembléia quer obrigar o Governo a 
embebedar o povo? Está tudo virado, tudo errado, irmãos. Quando falam na 
campanha do preservativo, estão dizendo: "Sua filha pode ser uma 
vagabunda; o que ela não pode é engravidar nem pegar AIDS". Isso está 
errado. Temos que mudar os valores. Temos que voltar e restaurar o que era. 
Quando é que uma cachaça terá que ser, obrigatoriamente, servida? Então, o 
Governo, quando quiser promover alguma festividade, será obrigado a servir 
cachaça, querendo ou não? Sou contra isso. Se eu fosse um Secretário de 
Estado e tivesse que fazer isso em uma solenidade qualquer, entregaria a 
Pasta para não servir a cachaça. Isso é um absurdo, irmãos. Se quiserem 
promover empregos, tirem a máscara, deixem de ir atrás de votos. Vamos 
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trabalhar a favor da família. Por que não promovem a água mineral de 
Minas? Ela é tão boa quanto a da França, mas ninguém faz propaganda dela. 
Vocés querem embebedar o povo? Pior do que está, não é possível. 
Devemos nos conscientizar de que o Brasil está um caos. E, aqui, estamos 
empurrando-o para que caia ainda mais depressa no buraco. 

Meus amados amigos, quero retificar a fala de um Deputado que me 
chamou de "irmão". Neste sentido, não sou seu irmão. Sou irmão de um 
crente, que tem Jesus como senhor e salvador. Quem não tem Jesus como 
senhor e salvador pode ser irmão, mas de uma parte de trevas, e não de luz. 
Eu nunca fui eleito para incentivar o vício, nem para corromper a dignidade e 
a honra da família. Fica aqui o meu protesto veemente. Ganhando ou 
perdendo, quero que o povo de Minas saiba que ainda existe alguém que não 
tem medo. Não preciso do voto de nenhum cachaceiro. Se os cachaceiros 
querem votar nessa tunma que vai apoiar, estão muito bem representados. 
Mas eu, não. Sou totalmente contrário a isso. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Bené Guedes. 

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados 
funcionários presentes a esta reunião, o primeiro milagre de Jesus foi o de 
transformar a água em vinho. Mas não queremos discutir religião. Vamos 
ficar apenas no plano da cachaça, que é uma bebida tradicional em Minas 
Gerais De acordo com o art. 10, ela só será servida obrigatoriamente, 
quando for servida alguma bebida alcoólica. Então, pode-se servir uísque, 
tequila, rum, mas não se pode servir cachaça? Ora, a cachaça de qualidade 
é outra coisa. O que não se pode é tomar uísque do Paraguai, desses que 
são dados até de presente por aí. Precisamos valorizar o que é nosso. 

Em minha Zona da Mata, existem inúmeros produtores de cachaça. Ali, é 
produzida uma cachaça de alta qualidade. Eu poderia até citar um produtor, o 
Presidente da Cia. Força e Luz Cataguases - Leopoldina, Dr. Neiva, que 
fabnca. hoje. uma cachaça que está sendo exportada para a Argentina e para 
vários outros países. É uma cachaça que não faz mal a ninguém, fabricada 
com zelo e com selo. O que queremos com esse projeto é exatamente 
alcançar uma produção de qualidade, extinguindo aqueles que fabricam uma 
cachaça falsa, que realmente faz mal à saúde, feita sem qualidade. Por isso, 
em defesa dos pequenos produtores que estão vivendo desse trabalho, que 
gera muita divisa em minha região, entendemos que o projeto é bom. E até 
eu, que sou Deputado, vou fabricar cachaça. Vou começar a fabricar uma 
cachaça de qualidade, a BG, não de Bené Guedes, mas de Bom Gole, que 
estará disponível para quem quiser prová-la. 

Ficam essas considerações, com todo respeito aos demais Deputados que 
ocuparam esta tribuna, mas volto a reiterar que queremos trabalhar com um 
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produto de qualidade. 

Aos funcionários que estão aguardando ansiosamente a aprovação da 
Proposta de Emenda á Constrtuição n• 39, tenho certeza de que o Plenário 
desta Casa dará resposta á altura que vocês merecem: a aprovação. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, de assunto 
etílico não entendo muito, mas, diante de uma questão etílica que está 
trazendo este debate tão caloroso, queria usar desta tribuna para fazer uma 
grave denúncia ligada á questão dos servidores públicos. 

Ontem, em Contagem, os servidores públicos da educação completaram 
27 dias de greve. Pasmem, senhoras e senhores parlamentares: além de ter 
anunciado reajuste zero, o Prefeito Ademir Lucas retirou uma proposta que 
tinha assinado, há uma semana atrás, de realização de concurso público, 
permitindo que 30% dos servidores da educação de Contagem sejam 
indicados pelos Vereadores, que fizeram das escolas currais eleitorais. 
Também retirou da proposta assinada a eleição direta para Diretor de escola. 

Mais que isso, vemos a situação a que ficam relegados servidores deste 
Estado em muitos municípios Ontem, o Prefeito determinou a retirada dos 
"outdoors" que criticavam sua administração, decretando uma multa de 
R$400,00 á empresa por cada "outdoor" colocado. É por essa e por tantas 
outras que devemos passar logo adiante dessas questões etílicas e aprovar 
já a Proposta de Emenda á Constituição n• 39, para a segurança dos 
servidores. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado João Leite -Verificação de votação. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder á verificação de 

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se á verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados; votaram "não" 47 

Deputados; votaram em branco 2 Deputados, totalizando 58 votos. Está, 
portanto, ratificada a rejeição do requerimento. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, peço verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder á verificação de 

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados; votaram "não" 12 

Deputados; houve 3 votos em branco, totalizando 61 votos. Està ratificada a 
aprovação do Projeto de Lei n• 923/2000. Està, portanto, aprovado, em 2• 
turno, o Projeto de Lei n• 923/2000 na forma do vencido em 1• turno. À 
Comissão de Redação. 

Declarações de Votos 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, infelizmente, as circunstâncias, 

além da convicção da maioria dos parlamentares, acabaram por determinar a 
aprovação de um projeto, sem chance de se discuti-lo adequadamente. Em 
outra oportunidade, talvez isso não tivesse acontecido. 

Sobretudo a disposição do art. 11 causa-me espécie. Não hà lei que 
obrigue o Governo a servir uísque em eventos. E a grande argumentação 
aqui apresentada foi que o Governo está oferecendo uísque em vez de 
cachaça e que, com o projeto aprovado, estará obrigado a servir cachaça. 
Ora, se o Governo está servindo uísque, está fazendo o que não deveria. 

A obrigatoriedade de servir cachaça, além das questões de ordem 
sanitária, ética e de segurança, estará impondo ao Estado penalidade sob o 
aspecto financeiro. Se, anteriormente, não era obrigado a comprar uísque, 
embora servisse a bebida em algumas oportunidades, o Estado, agora, 
estará obrigado a comprar cachaça para servi-la gratuitamente em 
determinados eventos. 

É lamentável que os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis e Arlen 
Santiago, médicos conscientes dos malefícios do álcool, tenham se colocado 
favoráveis à aprovação do projeto. 

Votei contra o projeto e registro minha tristeza pela contribuição que a Casa 
dá ao consumo dessa bebida que, reconhecidamente, tantos males causa à 
população. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, votei "sim", e minha 
bancada não registrou meu voto. Cada um interpreta o projeto como quiser. 
O artigo diz claramente que, no caso de solenidades ou recepções em que o 
Estado tiver de servir bebida alcoólica, oferecerá também a cachaça. O 
Estado não vai gastar mais, até porque a cachaça de Minas Gerais, além de 
ter excelente qualidade, é mais barata que o uisque paraguaio. Não me refiro 
nem ao uisque escocês. O paraguaio está matando gente. O metanol está 
matando gente. As pessoas estão falsificando cachaça e embalando 
naquelas "bombonas" que vêm com produtos químicos e agrotóxicos. A 
cachaça de que trata esse projeto é envelhecida em tonel de carvalho, de 
imburana, é feita à base de cana-de-açúcar, com fermentação de milho ou de 
fubà, e, em sua elaboração, não se pode usar produto químico. Ela vai 
apenas receber um selo de qualidade. A discussão não pode partir para o 
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campo moralista. Sei que faz mal à saúde. A poluição também faz mal à 
saúde, mas não posso parar de respirar. Há muita coisa que faz mal à saúde. 
E o Governo acaba criando uma cortina de fumaça. Quando o Governo 
chama para a legalidade a cachaça de qualidade de Minas Gerais, está 
conquistando o mercado do uísque lá fora. Temos de deixar a hipocrisia de 
lado. Fabricamos a melhor cachaça do mundo. As pessoas têm livre-arbítrio 
para consumir. Quem não quiser, que faça propaganda contra, como temos 
visto. Gosto, tomo moderadamente e sei o nome de quase todas as cachaças 
boas de Minas Gerais. Cumprimento o Deputado Ivo José, que fez o selo. 

Lembro a toda a população de Minas Gerais que hoje esta Casa votou 
também a criação do selo do mel. Sr. Presidente, veja que feliz coincidência. 
Na cultura popular, cachaça também tem o nome de mel, de "mé". Sábado, 
viajaremos para a região de Diamantina, Biribiri, onde temos um encontro. 
Tenho a certeza de que servirão pinga; ou "Dama da Noite" ou "Seresteira". 
O Deputado Alberto Pinto Coelho estará presente. Vamos tomar uma 
pinguinha com mel para esquentar. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Ivo José -Sr. Presidente, inicialmente, gostaria de agradecer o 
apoio desta Casa ao Programa de Incentivo à Apicultura - PROMEL. Minas 
Gerais é um grande exportador de mel, própolis e outros produtos apicolas. É 
muito importante que o PROMEL tenha sido aprovado nesta manhã. 

Agradeço também ao Deputado João Batista de Oliveira por suas palavras. 
A Comissão de Política Agropecuária desempenhou importante papel na 
condução do projeto, em seu aperfeiçoamento e na consolidação da questão 
em Minas Gerais. 

Com relação ao projeto que acabamos de votar, durante a verificação de 
voto, cometi um equivoco. Inicialmente, votei a favor do projeto. E, na 
confusão surgida no momento da verificação, acabei votando contrário à 
posição anterior. Retifico minha posição favoravelmente ao projeto Pró-
Cachaça, fazendo uma menção histórica ao ex-Deputado Roberto Carvalho, 
grande defensor do Pró-Cachaça. Atualmente, o companheiro Roberto 
Carvalho esta na Câmara dos Vereadores. Nesta Casa, foi grande defensor 
da Associação Mineira de Produtores de Aguardente de Qualidade - AMPAQ 
-. que esta fortalecendo a economia de Minas Gerais. 

o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, fui citado, como médico, 
como um dos defensores desse projeto. Sou Deputado, mas exerço a minha 
profissão de médico. Vou morrer médico, e, como médico, é claro que temos 
que entender as indicações ou contra-indicações do uso da bebida alcoólica, 
que é do livre-arbítrio do cidadão. Não só eu, mas os Deputados Arlen 
Santiago, Marco Régis e Marcelo Gonçalves foram citados. Agora, o nosso 
voto foi como Deputado Estadual. Defendemos o produto de Minas e o 
produto do Norte de Minas. É importante que aqueles que têm as suas 
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posições como Deputados procurem entender, compreender e respeitar 
as outras posições. Defendi a minha região e a cachaça do Norte de Minas e 
defendo os funcionários públicos neste momento. 

Caso seja necessário, ficaremos aqui até á noite. Mas a nossa posição não 
pode ser confundida. Sou católico, mas respeito a posição dos evangélicos, 
como também gostaria que a minha posição, como católico e como médico, 
fosse respeitada e diferenciada em relação á de Deputado Estadual. Votei no 
1° turno e vou defender o projeto no 2° turno, porque, na verdade, ele 
representa mais de 200 mil empregos em Minas Gerais e no Norte de Minas. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, quero agradecer ao 
Plenário porque acho que hoje fizemos justiça aos produtores. O projeto 
aprovado não depende de a pessoa beber ou não; vai dar é qualidade ao 
produto vendido. 

Em nome do PDT, Sr. Presidente, quero convidar a todos para votar a 
Proposta de Emenda á Constituição n° 39 e, logo após, tomar uma "caninha" 
para comemorar a vitória do funcionalismo. Muito obrigado. 

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, não poderia deixar de me 
manifestar neste momento e registrar a minha posição favorável á aprovação 
desse projeto, por entender que ele é muito importante para o Estado de 
Minas Gerais. É um projeto que vem garantir a qualidade da nossa cachaça e 
a saúde da nossa população. Por um equivoco, apertei a tecla "não". 
Gostaria, de público, de manifestar a minha posição favorável ao projeto. 

Agora, se Deus quiser, vamos aprovar a proposta de emenda á 
Constituição. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda á 
Constituição n° 39/2000, do Deputado Antônio Júlio e outros, que adapta a 
Constituição do Estado ao texto da Constituição da República, em 
decorrência das modificações introduzidas pela Emenda á Constituição n° 19, 
de 4/6/98, e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 
1 e 2, que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c o art. 255, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la registrarão "sim", 
e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não" . 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Com a palavra, para 
encaminhar a votação da proposta, o Deputado Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores que 
nos prestigiam hoje com sua presença, é com o mesmo sentimento de 
patriotismo e nacionalismo e com o mesmo interesse na defesa da nossa 
Constituição e do nosso povo que ocupo esta tribuna, para fazer o 
encaminhamento dessa matéria que está em votação - uma matéria 
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polêmica, que se arrastou por muito tempo na Casa e que sabemos ser 
do interesse de todos. 

Os senhores, contratados na condição de função pública, não gozam de 
estabilidade; não foram efetivados no serviço público. Hoje, aqui estão, 
defendendo seu ponto de vista e seu interesse, que é a efetivação e a 
estabilidade no serviço público. Quero dizer-lhes que sou favorável à votação 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 39, como todos os Deputados do 
PSB, mas não poderia deixar de colocar o meu ponto de vista, mesmo 
porque estaria contrariando o sentimento de nacionalismo e patriotismo que 
também tenho. Todos os senhores são sabedores das condições para a 
contratação no serviço público, hoje: a contratação se dá por meio de 
concurso público; por tempo determinado, para serviço técnico de notória 
especialização ou nos cargos comissionados. Os senhores sabem que estão 
em situação delicada perante o Estado; que podem ser demitidos a qualquer 
momento, porque foram contratados, foram colocados no serviço público em 
caráter precário. 

Mas os senhores não têm culpa; muitos trabalham no serviço público há 
muitos anos. Culpa tem o Estado. E não se trata deste Governo. Longe disso; 
ao longo dos anos, essa situação se perpetua. A culpa é do Estado. Então, o 
voto do Deputado Chico Rafael, em que pese a ser favorável aos senhores, é 
um voto de protesto contra o Estado, que não poderia admitir que os 
senhores chegassem à situação em que se encontram hoje. Sempre que se 
fizer necessário ter mais servidores no serviço público, a obrigação do Estado 
é promover o concurso público, ao invés de contratá-los nas condições em 
que os senhores foram contratados, para que depois viessem aqui, viver esta 
agonia, esta angústia. 

E é bom que saibam que a aprovação dessa proposta de emenda à 
Constituição, hoje, ainda não lhes dá condições de segurança no serviço 
público, porque é discutível do ponto de vista constitucional. Algumas 
pessoas já estão tecendo considerações sobre a constitucionalidade e a 
legalidade da aprovação dessa proposta. Assim, acho que os senhores 
deverão eternamente um grande favor a alguém que está avalizando a 
aprovação dessa proposta: o Governador Itamar Franco. 

Em que pese ao trabalho do Deputado Antônio Júlio e do Deputado Mauro 
Lobo, relator da matéria, se não fosse o Governador Itamar Franco dar o 
sinal verde para a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, os 
senhores teriam trabalho. Seria difícil a votação e a aprovação. Mesmo 
porque ele poderia argüir a inconstitucionalidade dessa matéria no Tribunal 
de Justiça. Pelo menos os senhores já têm um aliado, que é o Governador 
Itamar Franco, que não irá propor uma ação direta de inconstitucionalidade 
com relação a essa proposta de emenda à Constituição. Mas os senhores 
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Sou favorável a vocês. Conheço a angústia de quem durante muitos anos 
vem prestando serviço em favor do Estado. Gostaria que os senhores, 
conscientes que são, abraçassem não só a causa de vocês, mas também a 
causa de 120 mil professores do Estado, trabalhando recontratados durante 
muitos anos, sem estabilidade e sem os direitos dos funcionários públicos. As 
serventes das escolas estão hoje numa situação difícil. Durante muitos anos 
vêm prestando serviços em favor das escolas. 

Gostaria que os senhores votassem para defender os professores, para 
defender as serventes das nossas escolas, que hoje estão sujeitas ao 
concurso público e dificilmente passarão, porque não são pessoas 
qualificadas para enfrentá-lo. 

Gostaria, caros Deputados, que apreciássemos uma proposta de emenda á 
Constituição que pretendemos propor e que proíbe o Estado de contratar 
nessas condições, de contratar em caráter precário, e dá ao Estado o direito 
de contratar através de concurso público, através de cargo em comissão, de 
contratar os serviços técnicos de notória especialização por prazo 
determinado, porque é a expressão maior da Constituição da República que 
estabelece isso. Estamos num parlamento, numa Casa de leis e devemos 
trabalhar pautando-nos por aquilo que estabelece a Constituição da 
República. 

Estamos apresentando a esta Casa uma proposta de emenda à 
Constituição que proíbe que o Estado contrate quando seria necessário fazer 
concurso para evitar a agonia destes 18 mil servidores que estão a clamar 
por socorro nesta Casa. 

Sr. Presidente, gostaria também de me posicionar sobre uma matéria que 
tem gerado discussões e comentários na imprensa. É o projeto de lei do 
Deputado Antônio Júlio que estabelece o arquivamento de centenas de 
processos em tramitação no Tribunal de Contas. Faço um apelo ao 
Presidente Antônio Júlio para que retire essa matéria, que, dado o grau de 
desfaçatez, não é digna sequer de tramitar nesta Casa. Não podemos admitir 
que mandemos para o arquivo milhares de processos de Prefeitos e de 
servidores públicos que precisam ser apurados. 

Sr. Presidente, vou concluir, em homenagem aos Deputados e ás pessoas 
que ocupam as galerias, solicitando reflexão sobre o que está sendo 
discutido e o faço com o mesmo sentimento de nacionalismo e patriotismo 
que os senhores estão demonstrando. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da proposta, 
o Deputado Antônio Andrade. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
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Deputadas, galerias, quero encaminhar favoravelmente à aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 39. E quero aproveitar este momento 
para relacionar algumas ações do Governo em benefício do funcionalismo 
público nestes mais de dois anos. O Governador Itamar Franco, entendendo 
a importância de um funcionalismo público eficiente e satisfeito com as suas 
funções, tem, na medida do possível e às vezes até do impossível, tomado 
algumas medidas em seu beneficio. Quero encaminhar favoravelmente à 
Proposta de Emenda à Constituição n° 39. O Governador entende que é o 
momento de acabar com o sofrimento de mais de 18 mil funcionários que 
estão desde 1990 numa situação precária, sem direito à aposentadoria e a 
uma série de vantagens que tem o funcionário público efetivo. Ontem 
mesmo, aqui estava o Secretário da Casa Civil, posicionando-se totalmente 
favorável à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 39. 

Portanto, Sr. Presidente, encaminho favoravelmente à aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 39. E quero dizer que várias medidas 
foram tomadas por este Governo, com impacto na folha de pagamento de 
cerca de R$130.000.000,00, em beneficio do funcionalismo. Queria 
relacionar essas ações, mas, já que a Presidência me impede de fazer isso, 
gostaria de pedir aos colegas Deputados que votem favoravelmente à 
Proposta de Emenda à Const~uição no 39. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da proposta, 
o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente e Srs. Deputados, em nome do 
PSDB, vamos encaminhar favoravelmente à aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 39. E, para que não paire dúvida e até por uma 
questão de justiça, digo que a proposta de emenda à Constituição não tem 
nenhuma participação do Executivo. E uma iniciativa do Poder Legislativo, do 
Presidente desta Casa e de mais 25 Deputados, no mínimo, que assinaram a 
proposta de emenda. Ela será promulgada pela Assembléia Legislativa, pelo 
Presidente Antõnio Júlio, autor da proposta, enfim, é o Poder Legislativo que 
está encontrando uma solução para os servidores públicos do Estado de 
Minas Gerais. Não dá para misturarmos alhos com bugalhos. Se este 
Governo tivesse interesse em resolver a questão, teria pedido que o seu 
Líder nesta Casa apresentasse a proposta de emenda. Mas não fez isso. 

E preciso, então, que se faça justiça. E a justiça é saber que este Poder 
Legislativo, sensível à causa de todos esses servidores, que estavam 
abandonados, que estavam vendo seus direitos ser negligenciados, por meio 
do Presidente - e isso ê até significativo porque o Presidente expressa o 
Poder Legislativo - e dos Deputados que compõem esta Casa, concorda em 
resolver o problema desses servidores. 

O PSDB encaminha favoravelmente ao projeto e exalta o Presidente, o 
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relator, Deputado Mauro Lobo, do PSDB, que deu a forma acertada no 
acordo entre as diversas lideranças sindicais, e todos os Deputados que 
subscreveram essa proposta de emenda à Constituição. Vamos votar, mas 
temos de ressaltar, por questão de justiça, que foi o Poder Legislativo que 
encontrou a solução para esses mais de 18 mil servidores do Estado de 
Minas Gerais. 

Questão de Ordem 
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, queria solicitar aos 

Deputados que estão inscritos que façam a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 39 de uma vez e que, depois, façam a justificação. O 
conjunto é favorável. Vamos votar e, depois, faremos a justificação de voto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da proposta, 
o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, serei breve. Gostaria 
de dar pelo menos uma explicação sobre a nossa posição, para que os 
servidores possam ter maior tranqüilidade e segurança diante de algumas 
considerações que são feitas. A primeira seria com relação à 
constitucionalidade dessa proposta de emenda à Constituição. Ela é 
constitucional, sim; está reconhecendo direitos que jà existem para os 
servidores efetivos. No fato de os servidores em função pública adquirirem 
esses direitos, não há nada de inconstitucional. O Estado pode conceder 
esse direito, e a Assembléia o está fazendo através de uma emenda á 
Constituição. Inconstitucional é o Estado tratar alguns servidores com 
expediente próprio para serviço de natureza eventual, para aquilo que é de 
natureza permanente, como é o caso da educação, em que as escolas 
existem, em que há necessidade de professor e em que o Estado contrata o 
servidor para dar aula como se aquele serviço fosse eventual. Ele contrata só 
por um ano, depois, tem que renovar, renovar. Ora, dez renovações mostram 
que isso não é eventual, é permanente. O Estado, sim, age de forma 
inconstitucional. A votação dessa proposta de emenda á Constituição -
podem ter certeza - é constitucional. Não é liquida nem certa a situação de 
que o Governador deixou, de que o fulano concordou. O Presidente da 
Assembléia comandou com força política o processo, o Deputado Mauro 
Lobo, com muito bom-senso, encontrou a forma para viabilizar o acordo 
político, a Casa trabalhou, há um consenso do Plenário, o corpo técnico da 
Assembléia está de parabéns. Se alguém deve, realmente, obter o mértto de 
toda essa questão, esse é o Presidente da Casa, e não o Governador, que 
teve dois anos para tomar essa iniciativa, e não o fez. É preciso fazer justiça 
a esta Casa, ao seu Presidente. 

Os servidores hoje designados e contratados- podem ter certeza -, a partir 
da votação dessa proposta de emenda á Constituição, estarão encontrando 
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uma luz no fim do túnel. Esses servidores não estavam encontrando nem 
o túnel. Agora, começam a encontrar uma luz, porque eles, na verdade, se 
igualam aos senhores, eles são, de fato, função pública, porque exercem 
essa função no Estado e para a sociedade. Haveremos de encontrar também 
uma fórmula de atendê-los em uma outra proposta de emenda á 
Constituição, a partir da solução que os senhores estão encontrando hoje. 
Isso, sim, é constitucional; isso, sim, é fazer justiça. Vamos aprovar essa 
proposta de emenda á Constituição para abrir um caminho para colocar 
ordem na area de serviços públicos do Estados, através dos seus agentes 
que são os servidores. Esta Casa da um passo determinado nesse sentido. 
Quero, mais uma vez, parabenizar o Presidente da Casa pela coragem de, 
durante um ano, lutar e sustentar essa proposta de emenda á Constituição, 
contra todas as pressões, contra todas as incompreensões. Isso, sim, precisa 
ser reconhecido. Ninguém mais lutou tanto quanto ele para resolver o 
problema da função pública no Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da proposta, 
o Deputado lvair Nogueira. 

O Deputado lvair Nogueira - Quero, em nome da Bancada do PMDB, dizer 
que votamos favoravelmente á proposta de emenda á Constituição, por sua 
importãncia. Hoje, é denominada PEC Antõnio Júlio, porque este Presidente 
teve a coragem de tomar a iniciativa de favorecer e, acima de tudo, ter o 
reconhecimento desses 18 mil funcionários que terão sua situação 
regularizada. Quero dar os parabéns ao Deputado Antõnio Júlio, que, como 
Presidente desta Casa, tem sabido, com muita competência, conduzir os 
trabalhos. Mas há de se levar em consideração que buscou, nos outros 
partidos, a compreensão e o apoio á aprovação do projeto, que, tenho 
certeza, acontecerá nesta manhã. 

Não posso deixar de reconhecer que, se não houver vontade por parte do 
Governo do Estado, essa proposta de emenda á Constituição de nada valerá 
Precisamos reconhecer não só o trabalho do Poder Legislativo, mas também 
a aprovação do Governo do Estado, para que esses funcionários possam ter 
seus direitos assegurados. 

Essa proposta de emenda á Constituição assegura, também, os direitos da 
Policia Civil e da Militar. Foi mais uma conquista do Presidente, na sua 
abertura de diálogo com o Governador do Estado, que assegurará aos 
policiais civis os mesmos direitos dos policiais militares. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da proposta, 
o Deputado Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani Estou vendo falar tanto em 
constitucionalidade, em que essa proposta de emenda não respeita a 
Constituição, que já estou ficando desconfiado. Sera que não há uma 
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armação para maltratar, mais uma vez, esses servidores, que, há anos, 
vêm rezando para que este momento aconteça? Será que não há, por detrás 
disso, alguma maracutaia para tentar fazer com que saiam daqui hoje felizes, 
e alguém armou, a mando de alguém, uma arapuca? Tomara Deus que 
esteja enganado, mas o verdadeiro amigo é aquele que fala para o outro que 
está com mau hálito. 

Estou falando a verdade. Estou sentindo um clima bonzinho demais para 
meu gosto. Estou sentindo um clima de muita paixão e poucos beijos. E digo 
mais: já que estão bonzinhos com os servidores, que há anos esperam por 
este momento, por que não aumentam essa bondade, dando-lhes os 
quinqüênios, as férias-prêmio, os direitos completos? 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da proposta, 
o Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 
detentores de função pública, vou pedir mais um pouco de paciência a todos 
vocês, porque este é um momento história. Não podem passar 
desapercebidos certos acontecimentos que levaram ao ponto a que 
chegamos. 

Não vou falar sobre a fundamentação da Proposta de Emenda á 
Constituição n• 39, nem sobre sua abrangência, porque tudo isso já é muito 
conhecido por esta Casa e por todos vocês. Mas é bom lembrar e fazer 
justiça. É bom lembrar que a intenção de procurar solucionar o problema dos 
ocupantes de cargos de função pública surgiu quando o Governo mandou as 
Propostas de Emenda á Constituição n•s 34 e 35. Mas, por sua pouca 
abrangência, o Governo teve até o bom senso de retirá-las. Foi ai que surgiu 
a Proposta de Emenda á Constituição n• 39, do Deputado Antônio Júlio, que 
absorveu a Proposta de Emenda à Constituição n• 40, de minha autoria, 
encaminhadas no mesmo dia. 

Como relator da proposta de emenda à Constituição, procurei ouvir todas 
as partes envolvidas e o fiz com total abertura. Ouvimos os representantes da 
área sindical, dos detentores de função pública, do Executivo e, com nossa 
assessoria técnica, trabalhamos durante meses, promovendo ampla 
discussão para chegar a essa proposta. É claro que não estamos atingindo a 
todos, mas, uniformemente, estamos atingindo os que, realmente, são 
detentores de função pública, com as características do exercício do cargo 
por tempo indeterminado. Houve coerência. Sabemos que algumas 
categorias que ficaram de fora buscaram apoio, mas, por coerência e por 
uniformidade, decidimos agir assim. 

Quero, também, fazer menção à Comissão Especial presidida pelo 
Deputado Bené Guedes e composta pelos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, 
Cristiano Canêdo e Doutor Viana, os quais deram total apoio a este relator ao 
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encaminhamento da proposta e, mais ainda, à sua aprovação naquela 
Comissão. Queremos, também, dizer que foi importante o apoio do 
Presidente desta Casa, autor do projeto, e ressaltar o trabalho da assessoria 
técnica da Assembléia e das Lideranças do Governo, da Minoria e do Colégio 
de Lideres: em unissono, ajudaram-nos a caminhar, dando-nos condições de 
apresentar o relatório final, aprovado ontem, na Comissão Especial. Quero, 
também, fazer um agradecimento pela contribuição dada pelas lideranças 
sindicais, que estiveram acompanhando todo o processo. 

Finalmente, quero falar para todos vocês, que têm vivido momentos de 
angústia, com a auto-estima abalada, por viver durante tantos anos uma 
situação de total insegurança pelo não-reconhecimento por parte do Governo 
do valor dos detentores de função pública. Agora, com a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 39, vamos resgatar essa condição, dando-lhes 
motivação para continuar dando sua contribuição para o Estado de Minas 
Gerais, trazendo de volta o seu orgulho de chegar em casa, abraçar o 
marido, a esposa, os filhos, os amigos e dizer: "Hoje, sou um funcionário 
público reconhecido, do Estado de Minas Gerais". 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para encaminhar a votação da proposta, 
o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
servidores públicos de Minas Gerais, á semelhança dos outros colegas, 
quero pedir um pouco de paciência a vocês. O tempo que vamos utilizar não 
vai comprometer a vida de vocês mais do que o tempo já vivido na função 
pública. 

Este é um momento que merece algumas reflexões, até pelo que já foi dito. 
Todas as manifestações são favoráveis, como toda a Bancada do PT, mas 
há algumas interpretações com que não concordamos, e, por isso mesmo, é 
preciso fazer a distinção do voto, embora todo voto seja favorável à alteração 
da situação de vocês na relação com o Estado. 

Acolho com sensibilidade as reflexões do Deputado Chico Rafael. Acho 
que é importante analisarmos, no Estado brasileiro e no de Minas Gerais, a 
condição dos servidores públicos. 

Quero dizer a vocês que o PT vai votar favoravelmente a essa emenda, 
sem exigir de quem quer que seja, sem exigir de qualquer um de vocês 
reconhecimento ou voto de gratidão. Não estamos pedindo a eterna gratidão 
de vocês. Vamos votar favoravelmente porque consideramos que os 
trabalhadores de Minas Gerais, na condição em que se encontram, estão 
injustiçados e em uma situação de inconstitucionalidade. O inconstitucional 
não é colocá-los na legalidade, mas deixá-los como se encontram. 

Não há que se esperar ter voto ou dever de gratidão à Assembléia ou ao 
Governador do Estado. Aliás, temos que, neste momento, deixar nosso olhar 
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se estender sobre o conjunto do funcionalismo público do Estado e 
perguntar ao Governo atual, aos governantes e a nós mesmos quantos são 
os outros milhares de trabalhadores e trabalhadoras do Estado que estão 
contratados irregularmente e são essenciais para manter o funcionamento do 
Estado. 

Se vocês fossem considerados na ilegalidade e, em nome da Constituição 
do Estado e do Brasil, se o restante dos servidores do Estado que estão 
irregularmente contratados também fossem considerados assim e fossem 
demitidos, o Estado pararia, deixaria de dar sua contribuição a toda a 
sociedade mineira, pois vocês são essenciais. Por isso, o PT vota "sim" á 
proposta de emenda á Constituição. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da proposta, 
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
servidores que lotam as galerias, minha fala, neste encaminhamento, talvez 
lhes pareça desrespeitosa. Afinal, já se encontram no recinto há tanto tempo. 
Devo dizer-lhes, no entanto, que me sinto legitimamente envolvido nessa 
história desde que o Governador enviou a esta Casa a Proposta de Emenda 
á Constituição n• 35. Assumi, com muita honra e alegria, sua relataria. O 
trabalho foi feito durante muitos meses, viabilizando atendimentos em meu 
gabinete, e é isso que iremos resgatar neste momento. 

Estou de posse de meu relatório que atende a todos os segmentos da 
função pública. Também, como advogado, vislumbrei a grande necessidade 
de se corrigir uma falha imperdoável. Talvez Deus me-tenha reservado este 
momento para ver coroado meu esforço de devolver aos servidores da 
função pública seus direitos constitucionais. 

Sensibiliza-me a lucidez do Presidente Antônio Júlio, autor da Proposta de 
Emenda á Constituição n• 39, e deixa-me feliz ver meu relatório ratificado 
neste momento. 

Associo-me aos servidores da função pública e presto-lhes minhas 
homenagens. porque são eles os grande sementeiras do desenvolvimento, 
do trabalho e da harmonia em Minas Gerais. 

Confesso que, todas as vezes que recebi delegações, sindicatos e 
associações em meu gabinete para discutir a antiga Proposta de Emenda á 
Constituição n• 35, vislumbrei nos olhos de cada um a esperança, que hoje 
temos a oportunidade de resgatar. 

Parabenizo a todos por essa unidade e pelo comportamento cívicc e de 
cidadania. Minas Gerais presta-lhes, agora, esta homenagem, e eu, 
particularmente, relator da proposta que antecedeu a esta, fico feliz por lhes 
estar devolvendo o que merecem. Recebam a gratidão do povo mineiro. 

Questões de Ordem 
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O Deputado Luiz Menezes - Sr. Presidente, V. Exa. está conseguindo 

esvaziar o Plenário. Somos todos a favor da aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 39. Por favor, coloque-a logo em votação. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Luiz Menezes, 
mas o encaminhamento é livre manifestação dos parlamentares, prevista no 
Regimento Interno. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Todos estamos a favor da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 39. Clamo pelo bom-senso da Presidência, para 
que a coloque logo em votação. 

Quando se iniciou a fase de encaminhamento, o Plenário estava repleto de 
Deputados, e, agora, V. Exa. pode verificar que vários já saíram. Preocupa-
me que os Deputados desencaminhem ao invés de encaminhar. 

Abstive-me de falar, para não tomar tempo. 
Faço um apelo aos Deputados. Vamos votar e resolver essa questão de 

uma vez. 
O Sr. Presidente- Registrem-se as palavras do Deputado Luiz Tadeu Leite. 

Com a palavra, para encaminhar a votação da proposta, o Deputado João 
Paulo. 

O Deputado João Paulo* - Caro Presidente, colegas Deputados, servidores 
que estão ansiosos pela votação e pela aprovação da proposta de emenda à 
Constituição, já que no 1" turno não disse nada, no segundo momento, 
movido por minha condição de servidor público licenciado para cumprir 
mandato há quase dez anos, não podia deixar de registrar uma mensagem. 
Não apenas votarei favoravelmente, o que é minha obrigação. E digo mais. 
Precisamos avançar. Vocês estão sendo escorchados por uma situação 
extremamente constrangedora, que é a relação do Estado com o BDMG, que 
está retirando do salário de cada servidor que recorre a esse financiamento 
uma importância mensal de até 70%. Faço uma reflexão com os servidores 
públicos. O Estado fez um convênio com o BDMG, através do qual o 
funcionalismo pode recorrer a um financiamento com um desconto mensal de 
até 70% de seu salário, absurdo que a CLT não permite. Mas, no serviço 
público, não temos uma limitação. Iniciei este debate e quero fazer esta 
reflexão com vocês, talvez com um projeto de lei que limite esse desconto, 
que, tenho certeza, tem atordoado a vida de muitos que aqui estão. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta, salvo emendas. 
-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Aílton Vilela 

-Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio -Amilcar Martins 
- Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico 

. 
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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 A velar - 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 - 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 - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia- Sargento Rodrigues- Sávio Souza Cruz -Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 66 Deputados, não houve voto "não", 
totalizando 66 votos. Está, portanto, aprovada a proposta, salvo emendas. 
Em votação, as Emendas n•s 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. 

-Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão -Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Ailton Vilela 

- Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio- 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 - 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 - Glycon Terra Pinto - 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 - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 65 Deputados, não houve voto "não", 
totalizando 65 votos. Estão aprovadas as Emendas n•s 1 e 2. Está, portanto, 
aprovada, em 2" turno, a Proposta de Emenda á Constiuição n• 39/2000, na 
forma do vencido em 1" turno, com as Emendas n•s 1 e 2. À Comissão de 
Redação. 

Declarações de Votos 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, ilustres visitantes, em nome da Bancada do PM DB, do nosso 
Líder, Deputado lvair Nogueira, cumprimentamos o Deputado Antônio Júlio, 
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que materializou um desejo que não era apenas da Bancada do PMDB, 
mas o de toda esta Assembléia: fazer justiça a esses servidores. Parabéns a 
todos vocês que se mobilizaram, que trouxeram o seu entusiasmo para que 
hoje esta Casa pudesse promover essa justiça. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Quero parabenizar os funcionários públicos da 
função pública por essa grande conquista, o Deputado Antônio Júlio, ilustre 
Presidente desta Casa, que teve essa feliz idéia. Hoje corrigimos essa 
injustiça, fazendo com que mais esse grupo de funcionários públicos tenham 
reconhecidos os seus direitos. A Assembléia está de parabéns. Também não 
podemos esquecer o trabalho e a compreensão do Governo do Estado, Dr. 
Itamar Franco. Ainda ontem o Chefe da Casa Civil, o Secretário Hargreaves, 
esteve aqui para terminar as últimas negociações. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, quero cumprimentar os 
funcionários públicos pela belíssima vitória e o nosso sábio Presidente, 
Deputado Antônio Júlio, autor desse projeto. Temos, também, que agradecer 
ao Governador Itamar Franco, que foi sensível ao projeto e está com o 
funcionário público. Foi o Governo que regularizou a vida do nosso 
funcionalismo. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, desde a primeira 
hora, quando recebemos a visita da comissão dos representantes dos 
funcionários na reunião de Lideranças, havia colocado a posição do PDT, 
pela aprovação. Mas não podemos deixar de ressaltar o trabalho, o 
empenho, a conversa - a conversa do mineiro, a conversa da míneiridade - e 
as colocações feitas então, antes mesmo da entrada dos representantes do 
funcionalismo público, pelo Presidente, Deputado Antônio Júlio, que hoje 
conseguiu, nesta Casa, não só uma vitória para os funcionários, mas maior 
justiça. O Presidente Antônio Júlio conseguiu sensibilizar todos os 
Deputados. Naquele dia, na reunião de Lideranças, eu dava minha palavra, 
em nome do PDT, mas também ouvia de todos os Deputados presentes 
àquela reunião, independentemente de serem da Situação, da Oposição, 
desta ou daquela facção religiosa, que queriam somar com o Presidente 
Antônio Júlio, que está de parabéns. Dizia, então, que como eu, americano, 
que já esperava há anos um campeonato para o América, também esses 
funcionários são agora campeões, porque conseguiram uma vitória de luta, 
de briga e de persistência, com o acompanhamento e, acima de tudo, o 
trabalho do Presidente Antônio Júlio. Muito obrigado. V. Exa. está de 
parabéns. Que Deus continue iluminando a todos os Deputados. Obrigado. 

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de 
logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a 
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reunião. 

*- Sem revisão do orador. 

ATA DA 60" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Ás dez horas do dia quinze de maio de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Aílton 
Vilela (substituindo este ao Deputado João Leite, por indicação da Liderança 
do PSDB), 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. José 
Ramonielle, Secretário Municipal de Trabalho e Promoção Social; Ãngela 
Mendes, assessora da Vereadora Letícia da Penha; Marcus de Lamounier 
Bicalho, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e 
Turismo; Paulo Antónío da Silva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria de Artefatos de Borracha de Belo Horizonte; Carlos Antõnio 
Goulart Leite Júnior, advogado da UNISA e da Massa Falida; Hélio Ricardo 
Teixeira de Moura, Gerente da Continuidade da Massa Falida da UNISA; 
Paulo Pacheco de Medeiros Neto, Síndico da Massa Falida e Comissário da 
Empresa União Industrial de Borracha; Luiz Aurélio Ribeiro, Consultor 
Administrativo-Financeiro da UNISA; Marcos Godinho, Técnico da 
Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e 
Participação Acionária - ANTEAG -, os quais irão discutir, em audiência 
pública, o processo de falência da União de Borracha S.A. - UNISA -, com 
sede no Município de Contagem, que se arrasta desde 1996, prejudicando 
centenas de trabalhadores. Após, o Presidente distribui aos Deputados a 
seguir citados as seguintes matérias: Projetos de Lei n•s 1.468/2001, ao 
Deputado Luiz Menezes; 1.475/2001, ao Deputado Adelino de Carvalho; 
1.476, 1.483 e 1.484/2001, ao Deputado João Leite; 1.478 e 1.489/2001, ao 
Deputado Bené Guedes. Tendo em vista a ausência do Deputado Bené 
Guedes, relator do Projeto de Lei n• 1.396/2001, o Presidente redistribui a 
referida matéria ao Deputado Aílton Vilela. Passa-se à 1" Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Aílton Vilela emite 
parecer sobre o Projeto de Lei n• 1.396/2001, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria no 1• turno, com as Emendas n•s 1 e 2. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. A Presidência passa à 2" Fase 
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação das proposições sujeitas à 
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deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente submete a discussão 
e votação, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.432/2001 (relator: Deputado 
Luiz Menezes), o qual é aprovado. A seguir, submete a votação o 
Requerimento n° 2.168/2001, que é aprovado. Passa-se à 3" Fase da Ordem 
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a Presidência ao Deputado Luiz 
Menezes e apresenta três requerimentos: solicitando seja realizada visita 
desta Comissão ao MM. Juiz de Direito da 2" Vara de Falência e Concordata 
de Contagem, para obter informações sobre o processo de falência da 
UNISA; seja realizada audiência pública desta Comissão para discutir a 
Consolidação das Leis de Trabalho - CLT- e a sua atualidade; seja realizada 
audiência pública desta Comissão para discutir a reivindicação de correção 
dos proventos dos aposentados. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva submete a discussão e votação os Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.161, 1.167, 1.188, 1.221, 1.253, 
1.256, 1.275, 1.281, 1.282, 1.285, 1.287, 1.294, 1.298, 1.301, 1.307, 1.308, 
1.309, 1.312, 1.315, 1.317, 1.318, 1.320, 1.326, 1.330 e 1.343/2000, 1.345, 
1.352, 1.356, 1.366, 1.369, 1.380, 1.385, 1.386, 1.408, 1.412 e 1.417/2001, 
os quais são aprovados. O Presidente registra a presença do Deputado 
Rogério Correia e convida os expositores a tomar assento à mesa. O 
Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que motivou esta reunião, 
tece suas considerações iniciais. Após a exposição dos convidados, passa-se 
à fase de debates, da qual participam os Deputados e os convidados, 
conforme consta nas 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, 5 de junho de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Luiz Menezes - Bené Guedes. 

ATA DA 39" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio de dois mil 

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra 
Pinto, Aílton Vilela e lvair Nogueira (substituindo os dois últimos aos 
Deputados Amilcar Martins e Paulo Pettersen, por indicação das Lideranças 
do PSDB e do PMDB, respectivamente), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra 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 é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Prosseguindo, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
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matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Ailton Vilela os 
Projetos de Lei n°s 1.341/2000, 1.419/2001, 1.353, 1.413, 1.424, 1.426, e 
1.435/2001 e ao Deputado lvair Nogueira os Projetos de Lei n°s 1.436, 1.438, 
1.443, 1.451 e 1.457/2001. 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 dos Projetos de Lei n°s 
1.341/2000 e 1.419/2001 (relator: Deputado Ailton Vilela). Passa-se à 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° 1.353, 1.413, 1.424, 1.426, 1.435 (relator: Deputado Ailton Vilela) e 1.436, 
1.438, 1.443, 1.451, 1.457/2001 (relator: Deputado lvair Nogueira). 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, 7 de junho de 2001. 
Djalma Diniz, Presidente- Ailton Vilela - Márcio Cunha. 

ATA DA 12• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de maio de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, 
Edson Rezende, Alberto Bejani e Adelmo Carneiro Leão, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Hely Tarqüinio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. 
Frederico Carlos de Carvalho Soares, Coordenador Regional da FUNASA em 
Minas Gerais. O Presidente esclarece alguns pontos referentes ao 
funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito e passa a palavra 
ao depoente, que se qualifica e tece suas considerações iniciais. Em seguida, 
é questionado pelos Deputados Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão e 
Hely Tarqüinio. Na fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão, o Deputado Edson Rezende apresenta dois requerimentos: 
solicitando à Auditoria Geral do Estado - AGE - autorização para que a 
equipe técnica de apoio a esta CPI tenha acesso às pastas de documentação 
integrantes do relatório de auditoria realizada na Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -, sob o n° 200.060.00, já concluída, para exame e cópia de 
documentos, se necessário; cópia do documento intitulado "Relatório de 
Medidas Saneadoras Adotadas", enviado pela FUNED àquele órgão, em 
24/4/2001; cópia do relatório de avaliação da efetividade dos trabalhos 
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elaborado pela Superintendência Central de Auditoria Operacional -
SCAO -, da Secretaria de Estado da Fazenda; solicitando sejam intimados a 
prestar esclarecimentos a esta Comissão os Srs. Renato Antônio Paula da 
Almada, Valêria Albernaz Dias Vieira, Carlos Alberto Coelho Ferreira, 
Henrique Hermes Gomes de Moraes e Joaquim Josê da Cunha, Auditores da 
SCAO. O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta três requerimentos: 
solicitando à Fundação Ezequiel Dias - FUNED - informações e cópia dos 
documentos sobre a compra de equipamentos e materiais permanentes para 
produção farmacêutica e para a realização de análises e exames 
laboratoriais na instituição, nos últimos quatro anos, a saber: a relação dos 
equipamentos e materiais permanentes adquiridos, a data de aquisição, o 
pedido de aquisição (PAMS), o nome do fornecedor, o preço do equipamento 
e a indicação da fonte de recursos, os valores pagos e o número dos 
empenhos; a indicação da forma de aquisição - se por processo de licitação, 
apontando a modalidade; se por compra direta, a dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, a cópia do edital, o parecer jurídico correspondente e o contrato 
firmado com o fornecedor, se houver; o relatório do responsável pelo setor 
onde o equipamento se encontra, abordando o desempenho do equipamento 
quanto ao aumento de produtividade, o número de análises por mês, a 
implementação de novas atividades em decorrência da aquisição do 
equipamento e outras informações que entender serem necessárias; 
solicitando à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA - informações sobre os 
repasses de recursos para projetos em Minas Gerais, relativos aos anos de 
1998, 1999, 2000 e 2001, a saber: a lista contendo a indicação dos convênios 
estabelecidos com municípios mineiros para a implantação de projetos de 
saneamento - água, esgoto, melhorias sanitárias domiciliares e resíduos 
sólidos (lixo), indicando se hà contrapartida do município ou do Estado, 
contendo o número dos empenhos, os valores pagos e os nomes das 
empresas responsáveis pelas obras; a indicação da existência de prestação 
de contas e de sua aprovação ou glosas de valores ou outras pendências; a 
indicação de pendências de repasses por falta de documentos a ser 
apresentados pelos municípios; a relação dos recursos repassados para 
órgãos e entidades do Estado, especificando os beneficiários, os convênios e 
as contrapartidas, os números dos empenhos, os valores pagos e a 
aprovação ou pendência nas prestações de contas; outras informações que 
julgar convenientes; solicitando sejam intimados a prestar esclarecimentos a 
esta Comissão os Srs. Fausto Ferrer Fróes, Superintendente da Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, e Beth Kopti, Diretora do 
Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Colocados em votação, cada um por 
sua vez, são os requerimentos aprovados. O Deputado Hely Tarqoinio passa 
a Presidência ao Deputado Adelmo Carneiro Leão e apresenta requerimento 
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no qual solicita sejam reiterados os requerimentos aprovados, 
encaminhados, e ainda não respondidos pela FUNED, pela FHEMIG e pela 
Secretaria de Estado da Saúde, fixando-se o prazo de dez dias, 
improrrogáveis, para a resposta. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. O Deputado Adelmo Carneiro Leão retorna a direção dos trabalhos 
ao Deputado Hely Tarqüínio. O Presidente infonma que o inteiro teor desta 
reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a colaboração do Sr. Frederico Carlos de Carvalho 
Soares, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Edson Rezende - Adelmo Carneiro Leão -

Alberto Bejani - Marcelo Gonçalves. 
ATA DA 62" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CltoNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia trinta de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antônio 
Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Luiz Tadeu 
Leite. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Pulo Piau, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente infonma que a reunião se destina a 
debater a democratização do acesso ao ensino superior (Projeto de Lei n• 
298199, do Senador Antero Paes de Barros, que reserva 50% das vagas das 
universidades públicas para alunos egressos da rede pública) e apreciar a 
matéria constante na pauta. O Deputado José Henrique lê oficio do Sr. Hélio 
de Souza, Diretor Executivo da Fundação de apoio à Cultura, Ensino, 
Pesquisa e Extensão de Alfenas, encaminhando a prestação de contas e o 
relatório de atividades do ano de 2000, conforme determina lei estadual. 
Esgotada a matéria destinada à 1" Parte da reunião, o Presidente passa á 1' 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Antônio Carlos 
Andrada, relator do Projeto de Lei n• 1.431/2001, emite parecer, em 1° turno, 
pela aprovação da matéria com a Emenda n• 2, da Comissão de 
Administração Pública, com a Subemenda n• 1 à Emenda n• 1 e com a 
Emenda n• 3, que apresenta com fulcro em proposta do Deputado Fábio 
A velar. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado 
Antônio Carlos Andrada comunica que, em relação ao projeto, resolveu emitir 
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seu parecer em virtude da possibilidade de perda de prazo na Comissão. 
Entretanto, como emendas poderão ser apresentadas ao projeto, seja na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, seja no Plenário, o 
Presidente determina a realização de reunião no dia 6/6/2001, ás 9h30min, 
no Teatro, para debater a reorganização da Secretaria de Educação, escopo 
da proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. 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 votação, são aprovados os Requerimentos n•s 2.254 e 
2.272/2001. A seguir, o Presidente passa à 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. São 
apresentados e aprovados dois requerimentos. O primeiro, do Deputado 
Arlen Santiago, solicitando reunião para ouvir esclarecimentos do Secretário 
de Educação acerca dos critérios legais que condicionam os repasses dos 
recursos provenientes da Quota Estadual do Salário Educação aos 
municípios e possíveis restrições; e o segundo, de autoria do Deputado 
Antônio Carlos Andrada, solicitando informações do Conselho Estadual de 
Educação sobre os trabalhos do órgão em relação aos anos de 2000-2001, 
em virtude da do debate público "Qualidade e Acessibilidade no Ensino 
Superior de Minas Gerais". Dando prosseguimento aos trabalhos, o 
Presidente informa que por motivo de força maior, que impossibilitou o 
comparecimento dos convidados, o Senador Antero de Barros e o Reitor da 
UFMG, e da caravana de alunos que acompanhariam os trabalhos da 
Comissão, foi deliberado, de comum acordo com os demais convidados 
presentes e o Deputado Luiz Tadeu Leite, autor do requerimento que motivou 
a reunião, que o tema será debatido quando estiver em análise pela 
Comissão o projeto de lei do referido parlamentar que se assemelha ao do 
Senador. O Presidente, então, concede a palavra ao Deputado Luiz Tadeu 
Leite e ao Sr. Aluísio Pimenta, que tecem comentários sobre o assunto. 
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, 11 de junho de 2001. 
Paulo Piau, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva -Mauro Lobo - José Henrique. 

ATA DA soa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia trinta e um de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, José 
Braga, Marco Régis, Adelmo Carneiro Leão, Elaine Matozinhos, Jorge 
Eduardo de Oliveira e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. 
Encontram-se presentes, também, os Deputados Antônio Andrade, Arlen 
Santiago, Bené Guedes, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana, Ermano Batista, 
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Luiz Tadeu Leite, Marcelo Gonçalves, Márcio Cunha, Miguel Martini, 
Paulo Piau e Sávio Souza Cruz. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marco Régis, comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da 
primeira reunião conjunta destas Comissões, e informa que a reunião se 
destina a obter esclarecimentos sobre denúncias de irregularidades 
administrativas e financeiras no IPSEMG, veiculadas na imprensa, nos 
últimos dias. A Presidência convida a tomar assento à mesa o Dr. João Diniz 
Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG, e passa a palavra aos Deputados 
Adelmo Carneiro Leão e Miguel Martini, autores do requerimento que motivou 
o convite. A seguir, a Presidência concede a palavra, para as considerações 
iniciais, aos Deputados Márcio Cunha, Miguel Martini, Adelmo Carneiro Leão, 
Doutor Viana, Amilcar Martins, Arlen Santiago e Marcelo Gonçalves. A seguir, 
o Presidente passa a palavra ao Dr. João Diniz Pinto Júnior, que ilustra sua 
exposição com "datashow". Participam dos debates todos os parlamentares, 
conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado José Braga apresenta 
requerimento do Deputado Miguel Martini (com a Emenda n° 1, do Deputado 
José Braga), em que solicita seja convidado o Dr. Fernando Eloy, ex-
Supervisor da Área de Saúde do IPSEMG, para que, em reunião desta 
Comissão, proceda aos esclarecimentos relativos a denúncias de 
irregularidades na emissão de guias de pagamentos por serviços médicos e 
hospitalares prestados em Montes Claros, Nova Lima e outros lugares; sobre 
a possivel ligação entre essas denúncias e a demissão de, 
aproximadamente, treze funcionários daquele Instituto; após o seu 
comparecimento, seja novamente convidado o Presidente do IPSEMG. O 
Deputado Edson Rezende apresenta requerimento, em que pede sejam 
convidadas as seguintes pessoas para prestar esclarecimentos sobre 
denúncias relativas ao IPSEMG, nesta Comissão: Marcelo Vieira Diniz, 
Manoel Luiz da Silva Cataldo e Oswaldo Fortini Levindo Coelho. O Deputado 
José Braga apresenta requerimento do Deputado Miguel Martini, em que 
pede seja solicitado ao Presidente do IPSEMG que informe a esta Comissão 
os seguintes dados a respeito das diárias de viagem autorizadas pelo 
Instituto, durante os meses de março, abril e maio do corrente ano: o número 
de diárias concedidas, o valor relativo a cada diária, os beneficiários e as 
justificativas apresentadas. A Deputada Elaine Matozinhos apresenta 
requerimento, em que pede seja convidado o Dr. Roberto Bittencourt para 
prestar esclarecimentos relativos ao IPSEMG, nesta Comissão. Submetidos a 
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 do convidado, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos . 



. 

364 
Sala das Comissões, 7 de junho de 2001. 
Marco Régis, Presidente - Carlos Pimenta - Jorge Eduardo de Oliveira -

Edson Rezende. 
ATA DA 698 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Ás dez horas do dia cinco de junho 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 do 
Deputado Antõnio Júlio, Presidente desta Casa. 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 
seguintes proposições, para as quais designou relatores a seguir citados: 
Projetos de Lei n°s 1.550/2001 -Deputado Agostinho Silveira; 1.555/2001 -
Deputado Márcio Kangussu; 1.551 e 1.557/2001 - Deputado Dilzon Melo; 
1.553 e 1.554/2001 - Deputado Ermano Batista; 1.556/2001 - Deputado 
Sebastião Costa. Passa-se á fase de discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade do Projeto de Lei n° 1.488/2001 na forma do Substitutivo n° 1 
(relator: Deputado Ermano Batista) e do Projeto de Resolução no 1.538/2001 
(relator: Deputado Agostinho Silveira); os que concluem pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de 
Lei n°s 1.494/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.513/2001 (relator: 
Deputado Dilzon Melo); 1.533/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz); e 
o que conclui pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.533/2001 (relator: 
Deputado Sávio Souza Cruz). Têm sua discussão adiada em virtude de 
pedidos de vista deferidos pela Presidência os Projetos de Lei n°s 1.493 e 
1.498/2001, que receberam pareceres dos relatores concluindo por sua 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, o primeiro, com as Emendas 
n°s 1 a 28, e o segundo, na forma do Substitutivo n° 1; e os Projetos de Lei 
n°s 1.492, 1.520 e 1.527/2001, que receberam pareceres dos relatores 
concluindo pela sua inconstitucionalidade, antijuridade e ilegalidade. 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 juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei 
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n°S 769/1999 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.446 e 1.551/2001, 
este com a Emenda n°1 (relator: Deputado Dilzon Melo), e 1.552/2001 
(relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se a fase de discussão e votação 
de proposições da Comissão. Submetido a votação é aprovado requerimento, 
de autoria do Deputado Dilzon Melo, em que solicita seja encaminhado oficio 
ao Secretario da Saúde, a fim de que sejam incluídos, na relação de 
medicamentos a serem fornecidos pelo Estado, os necessarios ao tratamento 
da diabetes. Nos termos regimentais, a Presidência determina o envio dos 
Projetos de Lei n°s 1.494, 1.513 e 1.553/2001 ao Plenário, para inclusão dos 
parecers 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, 7 de junho de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente- Arlen Santiago. 

ATA DA 5' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARE 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 39/2000 
Às dez horas do dia cinco de junho de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Bené Guedes, Cristiano Canêdo, Mauro Lobo 
e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
esclarece que a finalidade da reunião é apreciar o parecer para o 2° turno da 
Proposta de Emenda a Constttuição n° 39/2000. O Deputado Mauro Lobo, 
relator da matéria, solicita que a reunião seja suspensa, pedido que é 
deferido pelo Presidente. Às 11 horas, são reabertos os trabalhos, com a 
presença dos Deputados acima citados. O Deputado Mauro Lobo, relator, faz 
a leitura do seu parecer, o qual conclui pela aprovação da Proposta de 
Emenda a Constituição n° 39/2000, na fomna do vencido no 1° turno com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresenta. Na fase de discussão, usam da palavra 
os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Cristiano Canêdo e Bené Guedes. Após 
encerrar-se a discussão, o parecer é colocado em votação e aprovado pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência suspende os trabalhos para 
a elaboração da ata reunião. Reabertos os trabalhos, em virtude de 
requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, o Presidente dispensa a leitura 
da ata, que é aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e encerra os trabalhos. 

~------------------------~----_J 
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2001. 
Bené Guedes, Presidente -Cristiano Canêdo - Mauro Lobo - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
ATA DA 13" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE 

Ás quinze horas e quinze minutos do dia cinco de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, Edson 
Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Alberto Bejani e Marcelo Gonçalves, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião 
é ouvir as Sras. Maria das Graças Fialho, ex-Coordenadora do REFORSUS, 
e Maria Auxiliadora Salles Gonçalves, Superintendente de Planejamento e 
Coordenação, ambas da Secretaria de Estado da Saúde. As depoentes 
fazem a sua qualificação, tecem suas considerações iniciais e em seguida 
respondem a questões formuladas pelos Deputados Edson Rezende, Adelmo 
Carneiro Leão e Hely Tarqüínio. Na fase de discussão e votação de 
proposições da Comissão, o Deputadc, Edson Rezende apresenta 
requerimentos em que pede sejam solicitadas à Fundação Ezequiel Dias -
FUNED - as seguintes informações: a) relação dos pagamentos feitos às 
empresas Sais e Ácidos Ltda., Pereira e Pedreira Representações Ltda. e 
Assistifar Representações Ltda. de 1999 a 2001; b) relação dos serviços por 
elas prestados à FUNED e cópia dos instrumentos contratuais firmados entre 
elas e essa Fundação; c) relação dos medicamentos vendidos pelas 
empresas mencionadas, com a quantidade vendida (por medicamento), o 
preço de custo, o preço final de venda, o fornecedor e data da aquisição (se 
não se tratar de medicamento produzido pela FUNED), o comprador, o preço 
pago pelo comprador, as datas das vendas e as ordens de pagamento 
emitidas em nome dos referidos credores; d) relação em que constem os 
dados acima citados com referência a quaisquer outras empresas que 
tenham oferecido ou que venham oferecendo o mesmo tipo de serviço à 
FUNED; sejam solicitadas à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
JUCEMG - certidões simplificadas referentes ás empresas Assistifar 
Representações L!da., Sais e Ácidos Ltda. e Pereira e Pedreira 
Representações Ltda., constando seu nome e endereço, identificação de seu 
registro - CGC ou CNPJ -, data do arquivamento do ato constitutivo, data do 
inicio das atividades econômicas, capital social, sócios ou participantes, 
prazo de duração, último arquivamento e filiais nesta unidade da Federação 
ou fora dela; e sejam solicitadas à Secretaria de Estado da Saúde os 
seguintes documentos, a serem enviados no prazo de dez dias: a) cópia dos 
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Contratos 008/99 e 003/2000, firmados entre a FUNED e a Secretaria de 
Estado da Saúde, para fornecimento de medicamentos, incluídos seus 
anexos; b) cópia do contrato firmado entre a FUNED e a Secretaria de 
Estado da Saúde, no ano de 2001, para fornecimento de medicamentos, 
incluídos seus anexos; c) cópia do termo de adesão firmado pelos municípios 
para recebimento da cesta básica de medicamentos; d) aditamentos e outros 
instrumentos firmados para a mesma finalidade, se houver. Colocados em 
votação, são os requerimentos aprovados. O Deputado Hely Tarqüínio passa 
a Presidência ao Deputado Edson Rezende e apresenta requerimento em 
que pede sejam solicitadas á Fundação Hospitalar do Estado de Minas 
Gerais - FHEMIG - as seguintes informações sobre o Hospital Regional 
Antõnio Dias, de Patos de Minas, e seu anexo, o Pronto Socorro: a) relação 
de obras e aquisições de equipamentos em andamento e concluídas, nos 
últimos quatro anos, indicando os valores despendidos, a origem dos 
recursos investidos (se federais, estaduais ou municipais) e os instrumentos 
(contratos ou convênios) firmados para o recebimento dos recursos. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Edson 
Rezende retoma a direção dos trabalhos ao Deputado Hely Tarqüínio. O 
Presidente informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
colaboração das Sras. Maria das Graças Fialho e Maria Auxiliadora Salles 
Gonçalves, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Edson Rezende - Adelmo Carneiro Leão -

Marcelo Gonçalves. 
ATA DA 63" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às dez horas do dia seis de junho de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Sebastião Navarro Vieira, 
Hely Tarqüínio, Cabo Morais e Cristiano Canêdo, 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 Cristiano Canêdo, 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 tem por finalidade apreciar a 
matéria constante na pauta e suspende a reunião por 4 horas. Às 14 horas, 
são reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Eduardo 
Brandão, Hely Tarqüínio, Cristiano Canêdo e Sebastião Navarro Vieira. O 
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, dá ciência aos membros da 
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Comissão da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Gerson Luiz de 
Moura, Presidente da Cãmara Municipal de Além Paraíba (publicado no 
"Diário do Legislativo" no dia 31/5/2001 ); da Comissão de Direitos Humanos 
(publicado no "Diário do Legislativo" no dia 2/6/2001 ); de servidores públicos 
civis do Poder Executivo, solicitando interferência do Estado para que seja 
regularizado o pagamento das verbas retidas dos servidores estaduais. A 
Presidência informa aos membros presentes o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores a seguir citados: Projetos 
de Lei n°s 1.095/2000 (Deputado Hely Tarqüinio) e 1.235/2000 (Deputado 
Cabo Morais), no 2° turno; Projeto de Lei n° 1.501/2001 (Deputado Sebastião 
Navarro Vieira), no 1° turno; Projeto de Lei n° 1.511/2001 (Deputado Cristiano 
Canêdo}, no 1° turno. Passa-se á 1" Fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário 
da Assembléia. O Presidente anuncia que continua em discussão o parecer 
sobre o Projeto de Lei n° 805/2000, no 1 o turno, o qual conclui pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pelo relator. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o 
Deputado Hely Tarqüínio, relator do Projeto de Lei n° 1.336/2000 no 1° turno, 
conclui pela aprovação da proposição com as Emendas n°s 1 a 5, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, relator do Projeto de Lei n° 1.390/2001 no 1 o turno, emite parecer pela 
aprovação da proposição na forma proposta. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Na ausência do Deputado Cabo Morais, o 
Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 1.454/2001, no 1° turno, ao 
Deputado Cristiano Canêdo. Este solicita o prazo regimental para emitir 
parecer. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do 
Projeto de Lei n° 1.497/2001 no 1° turno, emite 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. Passa-se à 2" Fase 
da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário da Assembléia. É posto em votação e rejeitado, em 
turno único, o Requerimento n° 2.293/2001, dos Deputados Marcelo 
Gonçalves, Marco Régis, Cabo Morais e Sargento Rodrigues. Passa-se à 3" 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições da 
Comissão. São apresentados requerimentos do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, em que solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão com 
a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia para ouvir os 
Secretários de Estado de Recursos Humanos e Administração e da 
Educação, com a finalidade de se discutirem questões que envolvem a 
realização de concurso público para a contratação de servidores para a área 
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de educação; do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja 
enviado oficio ao Governador do Estado, aos Secretários de Estado de 
Recursos Humanos e Administração e de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano e ao Comandante-Geral da PMMG, pleiteando a elaboração de 
decreto de regulamentação da Lei n• 10.618, de 14/1/92; e do Deputado 
Eduardo Brandão, em que solicita seja feito apelo ao Governador do Estado 
a fim de que dê ciência a esta Casa quando da solução dos problemas dos 
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação com contratos da MinasCaixa, 
para que esta Comissão possa contribuir na divulgação dos fatos junto aos 
interessados. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os 
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, 7 de junho de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Cristiano 

Canêdo- Hely Tarqüinio- Sargento Rodrigues. 
ATA DA 73• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Doutor 
Viana, e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. Encontra-se 
presente, também, o Deputado Cristiano Canêdo. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Arlen 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 aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado 
Arlen Santiago, informa que a reunião se destina a discutir os requisitos de 
segurança para circulação de veículos que transportem produtos 
siderúrgicos, entre eles bobinas de aço. Na oportunidade, o Presidente 
registra a presença dos seguintes convidados: Haroldo Carlos da Costa, 
Diretor de Operação de Via do DER-MG; Ivan Godoi, Chefe de Divisão de 
Coordenação e Operação de Tráfego do DER-MG; Guilherme Bravo, 
Delegado do DETRAN; Paulo Adernar Souza Filho, Perito do Instituto de 
Criminalística da Polícia Civil; Antônio Wanderley de Matos, Manoel Carlos 
Rocha Pereira, Aparecida Rocha Pereira, representantes das famílias do 
acidente com as bobinas de aço, ocorrido em Santa Luzia; Marcos Antônio 
Vasconcelos, advogado da Transportadora Dionello; Gilberto Camargos 
Couto, Perito Criminal da Empresa ASTEP, representando a empresa 
Expresso Santa Luzia; Dênio Moreira de Carvalho, advogado da empresa 
Expresso Santa Luzia; Lecir Ferreira de Andrade, representando a empresa 
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Transportes Rodoviários Ltda; Renzo Braz e Flávio Amaral, 
representando a empresa Rodoviários Ltda; Major Cláudio Vinicius Teixeira, 
da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; Major Antônio de Carvalho 
Pereira, Polícia Rodoviária Estadual. Em seguida, o Presidente, Deputado 
Arlen Santiago, na qualidade de autor do requerimento, tece suas 
considerações iniciais. Após, abre-se amplo debate entre os convidados e os 
parlamentares. 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, 7 de junho de 2001. 
Arlen Santiago, Presidente- Bilac Pinto- Ermano Batista. 

ATA DA 34• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às dez horas do dia sete de junho de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Agostinho Silveira e Arlen Santiago 
(substituindo este ao Deputado Dilzon Melo, por indicação da Liderança do 
PTB), membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado Agostinho 
Silveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir 
os Srs. Márcio Barroso Domingues e Otto Teixeira Filho, respectivamente, 
Secretário de Estado da Segurança Pública e Chefe do DETRAN-MG, sobre 
o não-cumprimento da Lei n° 13.644 de 13/7/2000, que obriga o DETRAN-
MG a prestar informações sobre o vencimento da Carteira Nacional de 
Habilitação. A Presidência registra a presença dos Senhores Otto Teixeira 
Filho, Chefe do DETRAN-MG e representante do Secretário de Estado da 
Segurança Pública, e Oliveira Santiago Maciel, assessor do DETRAN. O 
Presidente, na condição de autor do requerimento que motivou a reunião, 
tece suas considerações iniciais e, logo a seguir, passa a palavra ao 
Deputado Arlen Santiago e aos convidados, seguindo-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, 12 de junho de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz - Maria Olívia - Márcio 

Kangussu. 
ATA DA 1• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS 

HUMANOS E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
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Às quatorze horas do dia onze de junho de dois mil e um, comparecem 

no Plenário os Deputados Edson Rezende e Luiz Tadeu Leite, membros da 
comissão de Direitos Humanos. Encontram-se presentes também os 
Deputados Dimas Rodrigues, Sebastião Costa e José Henrique. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, declara aberta 
a reunião e informa que a sua finalidade é debater, em conjunto com a 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a seu pedido, a 
viabilidade jurídica, econômica e social das chamadas "rádios comunitárias". 
Em seguida, procede à leitura de correspondência enviada pelo Senador 
Francelino Pereira, que justifica sua ausência. Ato continuo, o Presidente 
convida a compor a mesa os Srs. Fernando Antônio França Pádua, Gerente 
Regional da ANA TE L; José Gonzaga de Souza, Presidente da Confederação 
das Fundações e Entidades da Confederação das Fundações e Entidades 
Educativas e Comunitárias das Rádios e TVs do Brasil; Pastor Ozéas 
Ferreira dos Santos, Presidente da Associação Nacional Evangélica de 
Rádios Comunitárias - ANERC -; Hélio Costa, Deputado Federal; Ronan Tito, 
Senador; e Maria Lúcia Scarpelli, Vereadora. A seguir, o Deputado Luiz 
Tadeu Leite tece suas considerações iniciais, na qualidade de autor do 
requerimento que originou esta audiência pública, e passa a palavra a cada 
membro da Mesa para suas exposições. Logo em seguida, é iniciado o 
debate, com a participação de todos os convidados, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Nesse momento, registra-se a chegada do Deputado 
Edson Rezende, que assume a direção dos trabalhos. O Presidente registra 
a presença dos Srs. Samir Bourgel Aburjaibe, Diretor da ENTEL; Paulo 
Roberto Cardoso, assessor da diretoria da Escola do Tribunal de Contas do 
Estado; José Guilherme, da Frente Democrática e Popular de Defesa das 
Rádios e TVs livres e comunitárias e Valdisnei Honório, da ABRAÇO. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência suspende a reunião por 
cinco minutos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a Presidência 
procede à leitura da ata da reunião e a dá por aprovada, assinando-a e 
solicitando ao Deputado Luiz Tadeu que a assine também. O Presidente 
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Luiz Tadeu Leite . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 1.500/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Eduardo, o projeto de lei em tela propõe seja 
declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e 
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Ensino de Machado- FADE MA-, com sede no Município de Machado. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. Cabe agora a este órgão 
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada Fundação possui por objetivo promover e apoiar o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e extensão. Realiza, também, 
serviços técnicos e científicos para instituições interessadas e para a 
comunidade e, em observância a tais a tais diretrizes, organiza cursos de 
acordo com as necessidades locais. 

Desenvolve e executa projetos na área de meio ambiente, conscientizando 
a população da importância de se preservarem os rios e córregos da região. 
Orienta sobre reciclagem de lixo, segurança e higiene do trabalho, além de 
repassar informações sobre cooperativismo e associativismo. 

Em virtude da natureza eminentemente social da entidade, entendemos 
que a pretensão de se lhe conceder o titulo de utilidade pública é justa e 
oportuna. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.500/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.545/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciéncia e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n• 1.545/2001 visa a 
declarar de utilidade pública a União Brasileira para a Qualidade - UBQ -, 
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. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em questão contribui para o desenvolvimento da comunidade e 

das organizações por meio da troca de informações entre indivíduos e de 
ações de mobilização social que visam à melhoria continua da qualidade de 
vida. Dessa forma, colabora de fonma substancial para o crescimento e a 
mudança comportamental e cultural do cidadão. 

O importante trabalho que desenvolve nos leva a conceder-lhe titulo 
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declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.545/2001 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Antõnio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.526/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, a proposição em epígrafe prevê 

a inclusão da disciplina Formação de Condutores de Veículos no currículo do 
ensino médio. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 11/5/2001, a matéria foi distribuída 
ás Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos do art. 
102, 111, "a", etc o art. 188, do Regimento Interno, vem a proposição a esta 
Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise determina a inclusão da disciplina Formação de 

Condutores de Veículos na parte diversificada da grade curricular do ensino 
médio das escolas públicas estaduais. Prevê, ainda, que a Secretaria da 
Educação, com a colaboração do DETRAN-MG, elaborará sugestões de 
conteúdo para a disciplina, assim como divulgará textos e distribuirá o 
material didático correspondente. 

A Constituição da República determina que a matéria sobre educação é de 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. No 
exercício de sua competência, a União editou, como norma geral, a Lei n• 
9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. 

O art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases determina que os currículos do 
ensino fundamental e médio devem ter, além de uma base nacional comum, 
uma parte diversificada que atenda as características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Dessa flexibilidade resulta 
a possibilidade de legislação suplementar por parte dos Estados federados, 
respeitadas as imposições da norma geral, especialmente a autonomia 
pedagógica e administrativa assegurada ás unidades escolares no art. 15 da 
mesma norma. 

No mesmo diploma legal, o art. 10 atribui ao Estado competência para 
editar normas complementares para o seu sistema de ensino. 

Da análise desse conjunto normativo, verifica-se que não há óbice de 

~------------------------------_J 
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ordem jurídico-constitucional que inviabilize o projeto em analise, uma vez 
que a providência legislativa por ele pretendida é uma manifestação da 
competência legislativa estadual em caráter complementar às normas 
estatuídas pela União. No que se refere a estrutura curricular, o projeto 
mantém a base nacional comum da grade curricular, alterando apenas o 
núcleo diversificado. 

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, consubstanciado na Lei Federal 
n° 9.503, de 24/9/97, determina, em seu art. 76, que a matéria Educação 
para o Trânsito devera ser promovida na pré-escola e nas escolas de 1°, 2° e 
3° graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de 
atuação. 

Assim, o projeto em analise insere-se no âmbito de competência legislativa 
do Estado e vem ao encontro de determinação legal já existente, 
enriquecendo a educação dos jovens e aprimorando a formação dos futuros 
condutores. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.526/2001. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Savio Souza 

Cruz - Maria Olivia - Sebastião Costa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 39/2000 
(Novo parecer, nos termos do art. 269 do Regimento Interno) 

Comissão de Redação 
A Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000, apresentada por 1/3 dos 

membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Antônio Júlio, adapta a Constituição do Estado ao texto da 
Constituição da República, em decorrência das modificações introduzidas 
pela Emenda à Constituição n° 19, de 4/6/98, e da outras providências. 

Aprovada no 2° turno, com as Emendas n°S 1 e 2 ao vencido no 1° turno, 
veio a proposta a esta Comissão, que lhe deu a forma adequada, nos termos 
do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

Durante a discussão do parecer de redação final em Plenário, foi 
apresentada a Emenda n° 1, que, aprovada, passa a integrar a redação final 
da proposta, apresentada a seguir. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 39/2000 
Altera os arts. 13, 14, 15, 20, 23, 27, 30, 31, 33 e 35 da Constituição do 

Estado e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais 
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Transitórias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 • - O "caput" do art. 13 da Constituição do Estado passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
"Art. 13 - A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e a 

de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.". 

Art. 2°- O§ 4° do art. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes§§ g• a 14: 

"Art. 14- ........................................................... .. 
§ 4° - Depende de lei específica: 
I - a instituição e a extinção de autarquia, fundação pública e órgão 

autônomo; 
11 - a autorização para instftuição e extinção de empresa pública e 

sociedade de economia mista, cabendo a lei complementar definir suas áreas 
de atuação; 

111 - a autorização para criação de subsidiária das entidades mencionadas 
neste parágrafo e para sua participação em empresa privada; 

IV - a alienação de ações que garantam, nas empresas públicas e 
sociedades de economia mista, o controle pelo Estado. 

§ 9° - A lei disciplinará as formas de participação do usuário de serviços 
públicos na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

I - a reclamação relativa à prestação de serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 

11 -o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no art. 5°, X e XXXIII , da Constituição 
da República; 

111 - a representação contra negligência ou abuso de poder no exercício de 
cargo, emprego ou função da administração pública. 

§ 1 O - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das 
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante 
instrumento específico que tenha por objetivo a fixação de metas de 
desempenho para o órgão ou entidade. 

§ 11 -A lei disporá sobre a natureza jurídica do instrumento a que se refere 
o§ 1 O deste artigo e, entre outros requisitos, sobre: 

I -o seu prazo de duração; 
li -o controle e o critério de avaliação de desempenho; 
111 - os direitos, as obrigações e as responsabilidades dos dirigentes; 
IV- a remuneração do pessoal. 
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§ 12 - O Estado e os Municípios disciplinarão, por meio de lei, os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação com os entes federados, 
autorizando a gestão associada de serviços públicos bem como a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais á continuidade dos serviços transferidos. 

§ 13 -A transferência ou cessão, onerosa ou gratuita, de pessoal efetivo ou 
estável para entidade não mencionada no § 1° deste artigo fica condicionada 
á anuência do servidor. 

§ 14 - Lei complementar disporá sobre normas gerais de criação, 
funcionamento e extinção de conselhos estaduais.". 

Art. 3°- O "caput" do art. 15 da Constituição do Estado passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 15 - Lei estadual disciplinará o procedimento de licitação, obrigatória 
para a contratação de obra, serviço, compra, alienação, concessão e 
permissão, em todas as modalidades, para a administração pública direta, 
autárquica e fundacional, bem como para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista.". 

Art. 4° - Os incisos I e 11 do art. 20 da Constituição do Estado passam a 
vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte 
inciso 111: 

"Art. 20- ......................................................................... . 
I - na administração direta de qualquer dos Poderes, por servidor público 

ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, por 
empregado público detentor de emprego público ou designado para função 
de confiança ou por detentor de função pública, na forma do regime jurídico 
previsto em lei; 

11 - nas autarquias e fundações públicas, por servidor público ocupante de 
cargo público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público 
detentor de emprego público ou designado para função de confiança ou por 
detentor de função pública, sujeito ao regime jurídico próprio de cada 
entidade, na forma prevista em lei; 

111 - nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais 
entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do Estado, por 
empregado público detentor de emprego público ou função de confiança.". 

Art. 5° -O "caput" do art. 23 da Constituição do Estado passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 23 -As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas ás atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.". 
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"Art. 27 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos 
Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

§ 1 o - A concessão de vantagem ou o aumento de remuneração, a criação 
de cargo, emprego e função ou a alteração de estrutura de carreira bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer titulo, por órgão ou 
entidade da administração direta ou indireta ficam condicionados a: 

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender ás projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

li - autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas 
as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

§ 2° - Decorrido o prazo estabelecido em lei para a adaptação aos 
parâmetros por ela previstos, serão suspensos os repasses de verbas 
estaduais aos Municípios que não observarem os limites legalmente 
estabelecidos. 

§ 3° - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, 
dentro do prazo fixado na lei complementar referida no "caput", o Estado 
adotará as seguintes providências, sucessivamente: 

I -redução de pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos 
em comissão e funções de confiança; 

li - dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável, admitido 
em órgão da administração direta ou em entidade autárquica ou fundacional, 
que conte menos de três anos de efetivo exercício no Estado; 

111 - dispensa ou exoneração de servidor não estável, observados os 
critérios de menor tempo de efetivo serviço e de avaliação de desempenho, 
na forma da lei.". 

Art. r -O "caput" do art. 30 da Constituição do Estado passa a vigorar com 
a redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 4°, 5° e 6°: 

"Art. 30 - O Estado instituirá conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados por seus 
Poderes, com a finalidade de participar da formulação da política de pessoal. 

§ 4° - Os recursos orçamentários provenientes da economia na execução 
de despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação serão aplicados 
no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, de 
treinamento e desenvolvimento, de modernização, reaparelhamento e 
racionalização do serviço público ou no pagamento de adicional ou prêmio de 
produtividade, nos termos da lei. 

§ 5° -A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira será 
fixada nos termos do§ 1° do art. 24 desta Constituição. 
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§ 6° - O Estado manterá escola de governo para a formação e o 

aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo a participação nos 
cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos com os demais entes federados.". 

Art. 8°- O art. 31 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes§§ 
5° a 8°: 

"Art. 31 - ............................................................................. . 
§ 5° - Ao servidor da administração direta dos Poderes do Estado, do 

Tribunal de Contas e do Ministério Público bem como ao das autarquias e 
fundações públicas que completarem o tempo para a aposentadoria 
voluntária integral poderá ser concedido, a critério da administração e desde 
que o servidor não requeira sua passagem para a inatividade, o abono-
permanência, correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração 
mensal, salvo trintenário, a contar do primeiro dia subseqüente ao período 
aquisitivo da aposentadoria. 

§ 6° - A parcela percentual prevista no § 5° não será paga 
cumulativamente. 

§ 7° - O abono de que trata o § 5° não constitui base para cálculo de 
adicionais e vantagens e não se incorpora ao vencimento. 

§ 8°- Não incidirão sobre o abono-permanência os descontos referentes ás 
contribuições previdenciária e complementar para a aposentadoria.". 

Art. 9° - O art. 33 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 33 - O direito de greve será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei especifica.". 

Art. 10 - O art. 35 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 35 - É estável, após três anos de efetivo exercício, o servidor público 
nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

§ 1 o - O servidor público estável só perderá o cargo: 
I -em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
11 - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa; 
111 - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 

forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 
§ 2°- Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será 

ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao 
cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou 
posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço 
público federal, estadual e municipal. 

§ 3° - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor 
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estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço público federal, estadual e municipal, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 

§ 4° - Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade.". 

Art. 11 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica acrescido 
dos seguintes arts. 103 a 109: 

"Art. 103 - No prazo de dois anos contados da data de publicação desta 
emenda á Constituição, as entidades da administração indireta terão seus 
estatutos revistos no que se refere a sua natureza jurídica, tendo em vista 
sua finalidade e as competências efetivamente executadas. 

Art. 104 - É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para 
aquisição de estabilidade aos servidores em estágio probatório na data da 
promulgação da Emenda Constitucional n° 19 á Constituição da República, 
sem prejuízo da avaliação a que se refere o § 4° do art. 41 da mesma 
Constituição. 

Art. 105 -Ao detentor de função pública da administração direta, autárquica 
e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas admitido por prazo indeterminado até 1 o de agosto de 1990 são 
assegurados os direitos, as vantagens e as concessões inerentes ao 
exercício de cargo efetivo, excluída a estabilidade, salvo aquela adquirida nos 
termos do art. 41 da Constituição da República e do art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da mesma Constituição. 

Art. 106 - Passam a integrar o quadro efetivo de pessoal da administração 
pública estadual, em cargo correspondente á função pública de que sejam 
detentores, os seguintes servidores admitidos por prazo indeterminado: 

I - o detentor de função pública admitido até a data da promulgação da 
Constituição da República de 1988; 

li -o detentor de função pública admitido no período compreendido entre 5 
de outubro de 1988 e 1° de agosto de 1990, data da instituição do regime 
jurídico único no Estado. 

Art. 107 - O disposto nos arts. 105 e 106 aplica-se ao servidor readmitido 
no serviço público por força do art. 40 da Lei no 10.961, de 14 de dezembro 
de 1992. 

Art. 108 - Lei complementar estabelecerá os critérios para a dispensa de 
detentor de função pública. 

Art. 109 - O Poder Executivo promoverá, no exercício de 2001, a 
compatibilização das remunerações de que tratam as Leis Delegadas n°s 42, 
de 7 de junho de 2000, e 45, de 26 de julho de 2000, com o disposto na Lei 
Delegada n° 43, de 7 de junho de 2000.". 
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Art. 12 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator- Márcio Cunha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 900/2000 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n• 900/2000, do Deputado Antônio Júlio, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Carmo da Mata o imóvel que 
especifica, foi aprovado no 2° turno, na fol1l1a do vencido no 1 • turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a ftm 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 á proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N" 900/2000 
Autoriza a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais- EPAMIG 

-a doar ao Município de Carmo da Mata o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -

EPAMIG - autorizada a doar ao Município de Ca11T1o da Mata o imóvel 
constituído por um terreno com área de 787.921 m' (setecentos e oitenta e 
sete mil novecentos e vinte e um metros quadrados), situado naquele 
município, matriculado sob o n• 586, á fls. 592 do livro 2-B, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Carmo da Mata. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de 
casas populares, à instalação de unidade de tratamento de esgotos do 
município, à implantação do horto florestal e do viveiro de mudas de café e á 
construção da sede comunitária do S. O. S. Criança. 

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 Comissões, 7 de junho de 2001. 
Djalma Diniz, Presidente - Ailton Vilela, relator- Márcio Cunha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.397/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.397/2001, do Deputado Wanderley Ávila, que cria a 
Medalha Especial 500 Anos - Rio São Francisco, foi aprovado em turno 
único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 



z 
õ 

381 
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° 1.397/2001 
Cria a Medalha 500 Anos - Rio São Francisco. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada, em caráter excepcional, a Medalha 500 Anos - Rio São 

Francisco, destinada a galardoar as pessoas físicas ou jurídicas que 
contribuíram ou estejam contribuindo para a preservação da bacia 
hidrográfica do rio São Francisco. 

Parágrafo único - Os critérios para a concessão da medalha de que trata o 
"caput" deste artigo serão estabelecidos pela Mesa da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - A Medalha 500 Anos - Rio São Francisco, em edição única, será 
concedida no dia 4 de outubro de 2001, data comemorativa do 
descobrimento do rio São Francisco. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 2001. 
Djalma Diniz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Márcio Cunha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.432/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.432/2001, do Deputado Marco Régis, que declara de 
utilidade pública o Templo do Amanhecer de Tanor de Juiz de Fora, com 
sede no Município de Juiz de Fora, 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 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° 1.432/2001 
Declara de utilidade pública o Templo do Amanhecer de Tanor de Juiz de 

Fora, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Templo do Amanhecer de 

Tanor de Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 2001. 
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Djalma Diniz, Presidente - Mareio Cunha, relator- Aílton Vilela. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 254" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12/6/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho, Fábio A velar 

e Dilzon Melo 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Ofícios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei Complementar n° 39/2001 - Projetos de Lei n°s 
1.586 a 1.591/2001 -Requerimentos n°s 2.318 a 2.326/2001 - Requerimentos 
dos Deputados Bilac Pinto e outros, Edson Rezende, Márcio Cunha e Márcio 
Kangussu, do Colégio de Líderes e da Comissão de Justiça - Comunicações: 
Comunicações da Comissão de Turismo e dos Deputados Sávio Souza Cruz, 
Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Andrade - Interrupção e reabertura dos 
trabalhos ordinários - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Wanderley Ávila e Márcio Cunha - 2" Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: 
Abertura de Inscrições - Acordo de Lideranças; decisão da Presidência -
Decisão da Presidência - Decisão da Presidência - Designação de 
Comissões: Comissão Especial do Ensino Superior - Comissão Especial das 
Máquinas "Off-Line"; questão de ordem - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Edson Rezende, Márcio Cunha, Márcio Kangussu e Bilac Pinto e 
outros e da Comissão de Justiça; deferimento -Votação de Requerimentos: 
Requerimento do Colégio de Líderes; aprovação - Questões de ordem -
Inexistência de quórum para votação - Requerimento do Deputado Pastor 
George; deferimento; discurso do Deputado Pastor George - Requerimento 
do Deputado Luiz Tadeu Leite; deferimento; discurso do Deputado Paulo 
Pettersen -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 
Cameiro Leão - Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ãngelo - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio A velar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio- lvair Nogueira- João Batista de Oliveira - João Leite- João 
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Paulo - José Braga -José Henrique- Kemil Kumaira - 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 - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho)- As 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 
da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2•-secretário, procede á leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

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

OFiCIOS 
Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

informando que foi prorrogado o prazo para manifestação do Governador do 
Estado sobre o balanço geral do Estado para o exerci cio de 2000. 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF, 
informando sobre a mudança dos prazos de vigência de contratos firmados 
entre a CEF e o Estado de Minas Gerais. 

Da Sra. Eliane Fernandes da Silva, Diretora do Fundo Nacional do Meio 
Ambiente - FNMA -, comunicando a celebração dos Convênios n•s 7 e 
8/2001. (-Distribuídos á Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Elsio Jeová dos Santos, Secretário de Controle Externo do Tribunal 
de Contas da União no Estado, comunicando, em atenção ao Requerimento 
n• 2.028/2001, do Deputado Arlen Santiago, que estão sendo analisadas as 
informações a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução de 
obras de pavimentação na BR-135. 

Da Sra. Mónica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, comunicando a 
liberação de recursos financeiros para execução do programa que menciona. 
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete do Secretário de Apoio 
Rural e Cooperativismo, comunicando a liberação de recursos referentes a 
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convênio firmado com o Sindicato Rural de Coromandel. (-Á Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

385 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 39/2001 

Dispõe sobre a criação da Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais 
e do cargo de Ouvidor de Saúde da Mulher de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

Art. 1°- Fica autorizado o Poder Executivo a criar a Ouvidoria de Saúde da 
Mulher de Minas Gerais e o cargo de Ouvidor de Saúde da Mulher de Minas 
Gerais. 

Art. 2° - A Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais tem como 
objetivo assegurar o direito da cidadã á prestação de serviços de qualidade, o 
acesso à informação, a ampliação do controle e da transparência na gestão 
pública e nas empresas privadas de interesse público relevante na área de 
saúde. 

Art. 3° - A Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais ê um espaço de 
exercício de direitos, monitoramento da cidadania na área da saúde e um 
canal de comunicação das cidadãs residentes em Minas Gerais junto ao 
poder público, por meio do qual a usuária poderá reclamar, denunciar, 
criticar, reivindicar, perguntar ou se informar sobre os serviços públicos e 
privados disponíveis para a atenção à saúde feminina, possibilitando uma 
comunicação fácil, rápida, desburocratizada e confiável. 

Art. 4°- Compete à Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais: 
1 • - avaliar a procedência das solicitações, encaminhá-las às autoridades e 

órgãos competentes para o devido atendimento, acompanhar as providências 
tomadas, cobrar soluções, dar o devido retorno à pessoa interessada de 
forma ágil e desburocratizada e sugerir mudanças nos procedimentos quando 
necessário; 

2° - monitorar a qualidade dos serviços prestados, públicos e privados, 
relacionados à saúde da mulher; 

3° - dar voz à usuária quando ela necessitar de informações relativas à 
atenção à saúde da mulher ou quando necessitar reclamar, denunciar ou 
fazer sugestões pertinentes à assistência e à pesquisa em saúde da mulher; 

4° - encaminhar as reclamações, denúncias e sugestões às autoridades e 
órgãos competentes e, quando necessário, ao Ministério Público, assim como 
monitorar a tramitação dos casos junto aos órgãos competentes; 

~-------------------------------J 
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5° - desenvolver programas e campanhas de educação da usuária 

sobre temas relativos á assistência e á pesquisa em saúde da mulher, 
visando aumentar a consciência e a compreensão sobre os seus direitos, 
compreendendo a elaboração de manuais informativos dos direitos, dos 
procedimentos disponíveis para o seu exercício e dos órgãos e endereços 
para apresentação de queixas e sugestões, alêm de programa de incentivo á 
participação de associações e órgãos representativos de classes ou 
categorias profissionais para defesa de associados; 

6° - patrocinar causas que visem eliminar situações prejudiciais a 
profissionais de saúde e usuários; 

7° - utilizar mecanismos alternativos e informais de solução de conflitos e 
transmitir ás pessoas interessadas as informações pertinentes e tomar 
conhecimento do seu nível de satisfação; 

8° - manter meios ágeis de comunicação, incluindo telefones 0800 (Disque-
Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais), que funcionem pelo menos 
doze horas por dia, para receber reclamações, denúncias, criticas, 
reivindicações e sugestões, assim como fornecer informações imediatas 
sobre o local e os serviços prestados pelas instituições de saúde, por 
exemplo, marcando consultas, exames, etc.; 

9° - avaliar a procedência de reclamações, denúncias. reivindicações, 
críticas e sugestões e encaminhá-las ás autoridades competentes, inclusive 
ás Comissões de Ética institucionais e de categorias profissionais, visando á: 

- melhoria dos serviços de saúde; 
- correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos 

serviços; 
-apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos; 
- prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os 

principias estabelecidos nesta lei; 
- proteção dos direitos da usuária; 
- garantia da qualidade dos serviços prestados. 
1 O - organizar espaços temporários de debates, avaliações e proposições 

de usuárias e/ou de gestores de serviços de saúde; 
11 - realizar debates, seminários, palestras, colóquios e similares sobre 

temáticas que considerar de relevante fim educativo. 
Art. 5° - A estrutura da Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais 

compreende espaço físico para funcionar, recursos humanos em quantidade 
e qualidade compatíveis com as suas funções e objetivos e orçamento 
próprio. 

§ 1° - Cabe ao Governo de Minas Gerais prover as condições sociais e 
materiais, incluindo local adequado para funcionar e recursos humanos, 
conforme as necessidades de bom desempenho das funções e objetivo da 
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Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais. 

§ 2° - Formas de atendimento - a estrutura voltada para o atendimento ao 
público deve incluir alternativas que facilitem o acesso à Ouvidoria de Saúde 
da Mulher de Minas Gerais, tais como: 

1 - atendimento pessoal: a cidadã poderá procurar pessoalmente a 
Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais em horário comercial e ser 
atendida por servidores lotados na Ouvidoria; 

2 - Disque-Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais: por meio de 
linhas especificas, na forma do serviço 0800, gratuitas, nos dias úteis, em 
horário comercial; 

3 - Internet: página da Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais, 
onde a usuária poderá fazer sua reclamação, denúncia ou sugestão, sendo 
que a Ouvidoria poderá utilizar tal ·mecanismo para atender a usuária, 
respondendo-lhe, por meio de correio eletrônico; 

4 - cartas-resposta: por meio de folhetos, contendo as cartas-resposta, 
disponíveis nas agências dos correios em todas as cidades do Estado de 
Minas Gerais, a cidadã poderá enviar para a Ouvidoria de Saúde da Mulher 
de Minas Gerais, de forma gratuita, sua reclamação, denúncia ou sugestão; 

5 - urnas: as pessoas poderão utilizar-se de urnas para o depósito de 
formulários para apresentação de reclamação, denúncia, sugestão, critica e 
solicitação de informações, distribuídas em todas as Câmaras de Vereadores 
de Minas Gerais e na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

6- todas as instituições de saúde, públicas e privadas - incluindo farmácias, 
drogarias e laboratórios de análises clinicas -, e estabelecimentos similares 
em território mineiro ficam obrigados a manterem afixados, 
permanentemente, em local de grande visibilidade, os telefones e os 
endereços físico e eletrônico da Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas 
Gerais. 

Art. 6° - O Ouvidor exercerá suas funções com independência e autonomia, 
sem nenhuma ingerência político-partidária, visando garantir os direitos da 
cidadã usuária dos serviços de saúde e órgãos correlatos, possuindo as 
seguintes prerrogativas: 

1 - solicitar informações e documentos às instituições de saúde; 
2 - participar de reuniões em órgãos e entidades de proteção aos usuários; 
3 - solicitar esclarecimentos a profissionais de saúde, após autorização da 

direção da instituição na qual trabalhem, os quais possibilitem elucidação de 
questões suscitadas por qualquer cidadã; 

4 - propor modificações nos procedimentos de atenção à saúde para a 
melhoria da qualidade; 

5 - formar comitês de usuárias específicos para elucidação de casos; 
6 - buscar as eventuais causas da deficiência dos serviços, evitando sua 
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repetição. 

Art. 7° - São atribuições do Ouvidor: 
1 - representar a cidadã junto as instituições que constem nas 

reclamações, denúncias, reivindicações e sugestões; 
2 - prestar as informações solicitadas; 
3 - receber reclamações, denúncias, reivindicações e sugestões; 
4 - agilizar a remessa de informações de interesse da usuária a quem se 

destinem; 
5 - reconhecer a pluralidade de opiniões e preservar o direito de livre 

expressão e julgamento de cada pessoa; 
6 - facilitar ao máximo o acesso da usuária ã Ouvidoria, simplificando seus 

procedimentos; 
7 - identificar problemas no atendimento ã usuária; 
8 - encaminhar reclamações, denúncias, reivindicações, criticas e 

sugestões apresentadas ã área competente, acompanhando a sua 
apreciação; 

9 - garantia de livre acesso as instituições de saúde, para que possa apurar 
e propor as soluções requeridas em cada situação; 

10- sugerir soluções de problemas identificados nas instituições de saúde; 
11 - propor a correção de erros, omissões ou abusos cometidos nas 

instituições de saúde no atendimento ao público; 
12 - atuar na prevenção e solução de conflitos; 
13 - estimular a participação da cidadã e do cidadão na fiscalização e 

planejamento dos serviços públicos de saúde; 
14 - estimular as instituições de saúde a explicar e informar ao público 

sobre os procedimentos adotados até a prestação do serviço; 
15 - o Ouvidor deve reportar-se diretamente ao dirigente do órgão no 

exercício de suas funções e atuar em parceria com os agentes públicos a fim 
de promover a qualidade do serviço, a busca da eficiéncia e da austeridade 
administrativa; 

16 - o Ouvidor apresentará relatórios semestrais ao dirigente do órgão no 
qual estiver lotado, sem prejuízo dos relatórios parciais que se fizerem 
necessários; 

17 - O Ouvidor manterá permanentemente atualizadas as informações e 
estatísticas referentes as suas atividades, constantes em aplicativos que 
serão disponibilizados na rede executiva do Governo; 

18 - respeitar o sigilo profissional; 
19 -atuar com imparcialidade. 
Art. a• - Sobre o mandato e a escolha do Ouvidor de Saúde da Mulher de 

Minas Gerais: é condição indispensável para ocupar o cargo de Ouvidor de 
Saúde da Mulher do Estado de Minas Gerais que a pessoa indicada (mulher 



z 
õ 

389 
ou homem), de qualquer profissão, possa comprovar: conhecimento 
técnico e científico na área de saúde da mulher, assim como evidências de 
dedicação à saúde da mulher em Minas Gerais. isto é, participação politica 
na luta pela saúde da mulher. 

§ 1 o- O mandato do Ouvidor é de três anos. cabendo recondução. 
§ 2° -O Ouvidor será escolhido entre as pessoas integrantes de lista tríplice 

indicada na Plenária de Indicação para o cargo de Ouvidor de Saúde da 
Mulher de Minas Gerais. 

§ 3° - A lista tríplice para escolha do Ouvidor será composta pelas três 
candidaturas mais votadas na Plenária de Indicação para o cargo de Ouvidor 
de Saúde da Mulher de Minas Gerais. 

§ 4°- A Plenária de Indicação para o cargo de Ouvidor de Saúde da Mulher 
de Minas Gerais é composta pelos membros do Conselho Estadual de Saúde 
de Minas Gerais; pelos membros do Comitê de Prevenção á Mortalidade 
Materna de Minas Gerais; e por representantes do Movimento de Mulheres 
de Minas Gerais. aqui conceituados como representantes de quaisquer 
grupos. associações, instituições, ONGs, articulações, coalizões e fóruns do 
Movimento de Mulheres que possam comprovar (por meio de documentos 
legais de constituição da organização ou de material no qual conste o nome 
do grupo) que funcionavam regularmente. em qualquer cidade de Minas 
Gerais, há pelo menos um ano quando da convocação da Plenária de 
Indicação e que apresentem carta de indicação como representante legal da 
referida organização na Plenária de Indicação. 

§ 5°- A Plenária de Indicação para o cargo de Ouvidor de Saúde da Mulher 
de Minas Gerais será convocada com pelo menos trinta dias de antecedência 
no diário oficial do Estado de Minas Gerais. 

Art. go - Será consignada à Ouvidoria de Saúde da Mulher dotação 
orçamentária própria. 

Art. 1 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 7 de junho de 2001. 
Luiz Menezes 
Justificação: Conceitualmente. uma Ouvidoria, em qualquer área. deve ser 

um espaço de exercício da cidadania e monitoramento de direitos. além de 
um canal de comunicação das pessoas e determinados setores de Governos 
ou empresas. por meio do qual usuários ou consumidores poderão reclamar, 
denunciar, criticar. reivindicar, perguntar ou se informar sobre os serviços 
disponíveis, possibilitando uma comunicação fácil, rápida. desburocratizada e 
confiável. 

Uma Ouvidoria de Saúde da Mulher tem como alicerce a necessidade de 
aumentar a compreensão da sociedade de que saúde da mulher é um direito 
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de cidadania das mulheres e das meninas e de que cabe ao Estado 
oferecer as condições sociais e mater"1ais para o exercicio do direito á saúde, 
sem preconceito ou discriminação de raça, etnia ou orientação sexual, em 
todas as faixas etárias da vida da mulher, assim como é também dever do 
Estado buscar monitorar a qualidade do serviço disponivel. 

A proposta de uma Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais tem 
como ponto de partida a compreensão de que, em um Estado democrático, o 
Governo deve promover: 

1 - o bem-estar da população, assegurando o exerci cio de seus direitos; 
2 - o direito á prestação de serviços de qualidade; 
3 - o acesso á informação; e 
4 - a ampliação dos mecanismos de controle e transparência na gestão de 

serviços de relevante interesse coletivo (públicos e privados), como os de 
saúde, a qual deve ser incentivada e praticada, para a defesa e o exercicio 
da cidadania e o aperfeiçoamento do próprio processo democrático. 

A Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais, no fundamental, devera 
ser um espaço de monitoramento dos direitos básicos das usuárias, 
compreendidos aqui como os direitos á informação, á qualidade na prestação 
do serviço e ao controle adequado dos serviços de saúde. 

O direito á informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses de 
sigilo previstas na Constituição Federal, e significa que a usuária tem o direito 
de obter informações precisas sobre o horário de funcionamento dos serviços 
de saúde; o tipo de atividade exercida em cada unidade de saúde, sua 
localização exata e a indicação do responsável pelo atendimento ao público; 
os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros dados 
necessários á prestação do serviço; o conhecimento do seu diagnóstico em 
tempo hábil; a autoridade ou o órgão encarregado de receber queixas, 
reclamações ou sugestões; a tramitação de processo administrativo em que 
figure como interessada, quando o encaminhamento inicial de tal processo 
tenha sido motivado por queixa á Ouvidoria; as decisões proferidas e a 
respectiva motivação, incluindo opiniões divergentes, constantes em 
processo administrativo em que figure como interessada; e o direito á 
notificação, á intimação ou ao aviso relativos á decisão administrativa. 

O direito a qualidade do serviço significa que a usuária merece uma 
prestação de serviços de saúde de boa qualidade, o que exige respeito e 
atendimento humanizado á usuária; atendimento por ordem de chegada, 
assegurada prioridade a idosas, grávidas e portadoras de deficiência; 
igualdade de tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação; adequação 
entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições 
e sanções não previstas em lei; cumprimento de prazos e normas 
procedimentais; fixação e observância de horário e normas compatíveis com 
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o bom atendimento da usuária; adoção de medidas de proteção á saúde 
ou segurança da usuária; manutenção de instalações limpas, sinalizadas, 
acessíveis e adequadas ao serviço ou atendimento; e observância dos 
Códigos de Ética aplicáveis âs várias categorias profissionais. 

O direito ao controle adequado do serviço, que se expressa por empenho 
para assegurar o funcionamento com excelência de órgãos como Ouvidorias 
e Comissões de Ética e de instâncias de controle social, como Comissões 
Locais de Saúde, Conselhos Distritais, Municipais e Estaduais de Saúde. 

O Governo brasileiro, respondendo a uma demanda do movimento 
feminista, em 1985, definiu uma política de âmbito nacional para atenção á 
saúde da mulher, denominada Programa de Assistência Integral â Saúde da 
Mulher - PAISM -, que objetiva atender as mulheres de modo integral em 
todas as fases de sua vida: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade. O Brasil possui uma diretriz governamental (Ministério da Saúde) de 
âmbito nacional para a saúde da mulher. Cabe ao Ministério da Saúde 
elaborar a política, todavia a execução é descentralizada. Ou seja, cabe aos 
Estados e municípios implantar e implementar o PAISM, o que não tem 
ocorrido. O investimento dos Governos Estaduais e Municipais no PAISM, 
quando ha, é irrisório. A falta de investimentos específicos para a saúde da 
mulher nos Estados e municípios em geral significa orçamento zero para a 
saúde da mulher. 

Portanto, a idéia de monitorar a qualidade dos serviços de saúde cumpre 
um dever de cidadania, e a criação de mecanismos confiaveis de 
monitoramento da assistência e da pesquisa em saúde da mulher em Minas 
Gerais responde a antiga demanda do movimento de mulheres em nosso 
Estado, o qual luta pela garantia da atenção â saúde da mulher de modo 
digno, humanizado e de qualidade. 

Segundo a Regional Minas Gerais da RedeSaúde (documento "Projeto 
Colóquio Atenção a Saúde da Mulher em Minas Gerais - SAÚDE - Direito de 
Cidadania das Mulheres e das Meninas", abril de 2001 ), em nosso Estado 
não há um plano para a saúde da mulher, o que expressa a realidade de que 
provavelmente nenhum município mineiro possui nenhum. As informações 
mais recentes, prestadas pela responsável pelo PAISM em Minas, na IV 
Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais (de 2/11/2000 a 5/11/2000), 
na mesa-redonda sobre saúde da mulher, são cruéis: "O PAISM em Minas 
nunca teve orçamento, e as ações em saúde da mulher são desenvolvidas 
exclusivamente com as verbas do Ministério da Saúde", pois "o único dinheiro 
que temos é o que recebemos do Ministério da Saúde". O que, em parte, 
explica por que, em Belo Horizonte, em 1997, o coeficiente de mortes 
maternas era de 87 por 1.000 nascidos vivos (1 morte para cada 1.150 
nascidos vivos; 35 mortes por ano; 1 morte a cada 1 O dias); na Grande BH e 
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em Minas Gerais, era de cerca de 120 por 100 mil nascidos vivos (1 morte 
para cada 830 nascidos vivos; 480 mortes por ano; 1,3 mortes por dia). Há 
1,3 mortes maternas por dia em Minas Gerais- o terceiro Estado mais rico do 
Brasil! 

Consideramos que a menção da realidade mineira em relação á 
mortalidade materna - morte durante a gravidez e puerpério (até 42 dias após 
o parto) - é exemplar e suficiente para justificar a criação emergencial da 
Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais, pois, como sabemos, 
gravidez, parto e puerpério não são doenças; a despeito disso, é alta a 
morbimortalidade materna, e não podemos mais nos omitir diante do fato de 
que gerar a vida represente, necessariamente, um risco de morte para as 
mulheres. 

Na área da pesquisa e da utilização de produtos inseguros, cabe relembrar 
a história do DIU da marca Dalkon Shield, uma história literalmente de terror 
iniciada em 1968, da qual muitas mulheres mineiras foram vítimas. Em 1970, 
o Dalkon Shield foi apresentado como uma alternativa aos perigos da pílula, 
já que oferecia eficácia de 100% contra a gravidez, sem os efeitos colaterais 
daquela. Foi usado por 4.500.000 mulheres em 80 países. Sabe-se hoje que 
eles provocaram feridas uterinas em milhares de usuárias; milhões foram 
vitimadas por DI P - doença inflamatória pélvica - e ficaram estéreis; nos 
EUA, 18 mulheres morreram, 11 O mil engravidaram e, destas, cerca de 66 mil 
devem ter abortado "espontaneamente", tendo, na maioria, abortamentos 
sépticos. Contam-se centenas de bebês natimortos, cegos, com paralisia 
cerebral e retardamento mental. Só nove meses depois de o Dalkon Shield 
estar no mercado (setembro de 1971 ), a fabricante, a Dalkon Corporation (A 
H. Robins) deu início à pesquisa com macacos babuínos, cuja conclusão, 
jamais divulgada pela empresa, mostrou que uma em cada oito babuinas 
morreu e 30% sofreram perfuração uterina' O DIU Dalkon foi proibido em 
1980 nos EUA, quando detinha 45% do mercado mundial de DIUs e 
respondia a 4.460 processos de usuárias. A empresa fabricante pediu 
falência em 1986 (fonte: MOKHIBER, Russel. Crimes Corporativos- o poder 
das grandes empresas e o abuso da confiança pública. São Paulo, Editora 
Scritta, 1• ed., 1995). 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, de 
o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.586/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social Lar dos 

Idosos Selma Maria Reis, com sede no Município de Papagaio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência 
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Social Lar dos Idosos Selma Maria Reis, com sede no Município de 
Papagaio. 

Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2001. 
Antônio Júlio 
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Justificação: A entidade Associação de Assistência Social Lar dos Idosos 
Selma Maria Reis, de Papagaio encontra-se em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias 
e sociais, no que concerne ás atividades assistenciais, beneficentes e 
filantrópicas. 

Por cumprir os requisitos legais para que seja declarada sua utilidade 
pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas parlamentares á 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.587/2001 
Dispõe sobre a redução da taxa de iluminação pública sobre os 

consumidores de energia elétrica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - O Poder Executivo fica autorizado a reduzir em 35% (trinta e cinco 

por cento) a alíquota da taxa de iluminação pública incidente sobre os 
consumidores de energia elétrica durante a vigência do Plano de 
Racionamento de Consumo de Energia imposto pelo Governo Federal. 

Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Arlen Santiago 
Justificação: De acordo com o Plano de Racionamento de Consumo de 

Energia estabelecido pelo Governo Federal, as Prefeituras Municipais terão 
de economizar 24% em junho e 35% a partir de julho, mensalmente, da sua 
demanda de consumo de energia elétrica. 

A expectativa é de que o percentual imposto possa ser alcançado por meio 
da adoção de um programa interno de racionalização de consumo de 
energia. Uma das medidas a serem implementadas pelas Prefeituras será a 
de promover o desligamento de parte de áreas onde existe iluminação 
pública . 

Essa alternativa escolhida é a mais simplista, pois não acarretaria custos 
adicionais para as Prefeituras, como aquela de optar pela substituição de 
uma lâmpada incandescente de 100w por uma de 60w, que resultará em um 
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consumo 40% menor, embora com alguma perda na qualidade de luz 
emitida. A economia de energia pode também ser alcançada com o uso de 
lâmpadas fluorescentes tubulares. 

A opção adotada pelas Prefeituras, além de aumentar o problema de 
segurança da população - que já é bastante grave - com menos luzes acesas 
pelas cidades, também sacrifica os consumidores, que continuam pagando a 
taxa de iluminação, embora deixando de ser beneficiados com a mesma 
prestação de serviços. 

Assim sendo, mesmo que a cobrança dessa taxa de iluminação não fosse 
considerada ilegal por muitas pessoas ela deveria no mínimo, ser reduzida 
durante o período de racionamento de energia elétrica imposto pelo Governo 
Federal. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.588/2001 
Autoriza a doação do imóvel que menciona ao Município de Gonzaga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica autorizada a doação ao Município de Gonzaga do imóvel 

denominado Rua Direita, com a área de 2.484m' (dois mil quatrocentos e 
oitenta e quatro metros quadrados), situado nesse município, registrado sob 
o n° 5.154, a fls. 76 do livro 3-J do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Virginópolis. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2001. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: O imóvel referido foi doado ao Estado em 1954 e, atualmente, 

está desativado. 
Por outro lado, o Município de Gonzaga necessita de um local para 

almoxarifado e garagem. O referido imóvel é necessário ao municipio, o que 
justifica a apresentação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.589/2001 
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 

Gerais - DER-MG - a firmar convénios com municípios para os fins que 
menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem do 
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Estado de Minas Gerais - DER-MG - a firmar convênios com municípios 
para fins de fiscalização do sistema de transporte coletivo intermunicipal. 

§ 1° - A fiscalização tem como meta a prestação de serviço adequado ao 
pleno atendimento dos usuários, nos termos da lei. 

§ 29 - Serviço adequado ê o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 
prestação e modicidade das tarifas. 

§ 39 - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e 
a expansão do serviço. 

Art. 2°- O convênio conterá, no mínimo, as seguintes informações: 
I - identificação do objeto a ser executado; 
11 - metas a serem atingidas; 
111 - etapas ou fases de execução; 
IV -plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V- cronograma de desembolso; 
VI - previsão do início e do fim da execução do objeto, bem como da 

conclusão das etapas ou fases programadas; 
Vil - percentual da taxa de fiscalização que será repassado ao município 

pelos serviços prestados; 
VIII - treinamento dos servidores para o cumprimento do convênio; 
IX- atribuições específicas do município. 
Art. 3° - Assinado o convênio, o DER-MG dará ciência dele á Assembléia 

Legislativa, á Câmara Municipal e ás empresas concessionárias das linhas a 
serem fiscalizadas. 

Art. 4° - O DER-MG acompanhará a execução do convênio, por meio de 
medidas eficazes. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2001. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Os serviços públicos são executados de forma direta pelo ente 

público, ou por via de concessão ou delegação, por ente privado. 
Entre os serviços públicos, o de transporte coletivo de passageiros tem 

relevância e mereceu do Constituinte Federal a menção de "natureza 
especial" ao dispor sobre os municípios. 

Tanto o ente público quanto o ente privado, ao executar os serviços que lhe 
são atribuídos, devem fazê-lo de forma adequada. 

Este projeto de lei, seguindo a legislação vigente, conceitua serviço 
adequado como "o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
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modicidade das tarifas". 

No desempenho de suas funções, o Estado deve fiscalizar os serviços para 
que atendam ao ser humano, possuidor do direito imanente de ir e vir, que 
denota o seu direito ao exercício da liberdade. 

No Estado de Minas Gerais, a fiscalização do serviço de transporte de 
passageiros cabe ao DER-MG. Esta autarquia tem como finalidade assegurar 
condições adequadas para o transporte rodoviário de pessoas e bens, 
conforme dispõe o art. 2° da Lei n° 11.403, de 21/1/94. O art. 3° do 
mencionado diploma prevê, no inciso Vil, a competência do DER-MG para 
"conceder ou explorar diretamente os serviços de transportes coletivos 
rodoviários intermunicipal e metropolitano de transporte de passageiros"; no 
inciso VIII, a possibilidade de o DER-MG "articular-se, mediante convênio( ... ) 
com entidades públicas"; em outro inciso, "a cooperação técnica ou financeira 
com o município em atividade de interesse comum, integradas nas 
respectivas competências". 

No mesmo diapasão, o art. 11, §§ 1° e 2°, prevê o percentual relativo á 
fiscalização, que é de 4% da receita. O Decreto n° 38.886, de 1°/7/97, na 
Tabela C, item 1, reafirma "a razão de 4% (quatro por cento) sobre a receita 
operacional da linha". 

É notório e sabido que o DER-MG, não obstante o afinco e a constância de 
suas tarefas, não conta com suporte de pessoal suficiente para a plena 
execução de suas importantes atribuições. 

Os municípios vivem o problema do transporte e comungam da aspiração 
de que um serviço eficaz seja prestado. 

A integração entre os entes públicos já é prevista. O projeto contempla a 
possibilidade, inclusive, de repasse de percentual da receita pela prestação 
do serviço. Assim à receita dos municípios, tão frágil, poderá ser incorporado 
percentual de nova receita. 

Ademais, com o Código de Trânsito Brasileiro, vários municípios já vêm 
organizando e executando tarefas correlatas, o que reitera o propósito do 
projeto. 

Visão maior é dirigida ao grande vitorioso, que é o povo, que verá ampliar o 
número de pessoas qualificadas, por serem representantes públicos, sujeitas 
a treinamento e vigilância, o que redundará na prestação de serviço 
desejada. 

Nesse sentido, aguardo a aprovação deste projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

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

PROJETO DE LEI NO 1.590/2001 
Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Mãos Que Acolhem - GEMA -, 
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com sede no Município de lpatinga. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita Mãos Que 

Acolhem - GEMA, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2001. 
Ivo José 
Justificação: O Grupo Espírita Mãos Que Acolhem - GEMA -, é uma 

entidade civil sem fins lucrativos, que tem ccmo objetivos o estudo e a 
divulgação da doutrina espírita, a prática da caridade espiritual, moral e 
material, como exercício pleno da solidariedade e do respeito ao próximo. 

Diante disso, julgamos mais que procedente que esta Casa acolha a justa 
reivindicação do Grupo Espírita Mãos Que Acolhem - GEMA - de obter o 
título declaratório de utilidade pública. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 03, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.591/2001 
Autoriza a reversão do imóvel que descreve ao Município de Guanhães. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica autorizada a reversão ao Município de Guanhães do imóvel 

em Largo dos Pintos, em Guanhães. 
§ 1°- O imóvel aludido no "caput" deste artigo é descrito como: "prédio com 

um único salão de 7m (7 metros) de comprimento, 5,50m (cinco metros e 
cinqüenta centímetros) de fundo, 3,80m (três metros e oitenta cenlimentros) 
de altura ou pé-direito, forrado de esteiras com duas portas e quatro janelas, 
repartidamente na frente e no fundo; e um terreno de um e outro lado do 
prédio com 12m (doze metros) de frente e outros tantos de fundo até ao 
córrego, dividindo o terreno à direita com João Uno da Costa e, à esquerda, 
com Joaquim Soares de Andrade". 

§ 2° - A descrição do imóvel, feita no § 1 o é prevista na transcrição 
respectiva ao imóvel de registro n° 1.095, fls. 51, v, livro 3-C, do Serviço 
Registra! de Imóveis da Comarca de Guanhães, e foi havido pelo Estado de 
Minas Gerais, por doação, em 6 de dezembro de 1913, tendo como doador o 
Município de São Miguel de Guanhães, sem ônus nem condições para o 
Estado. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de junho de 2001. 
Dinis Pinheiro 
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Justificação: A Federação brasileira, a partir de 1988, deslocou para o 

município uma série de atribuições e serviços. A tendência de 
municipalização continuou com programas como o Sistema Único de Saúde -
SUS -, e o do ensino com reservas constitucionais de receitas para aplicação 
nessas áreas. 

Assistiu-se paulatinamente á retirada do Estado federado como propulsor 
das áreas que passaram ao município. 

O novo integrante da Federação, em prisma constitucional, passou a 
demandar recursos para alcançar o interesse público e atingir o bem comum. 

Houve, historicamente, a inversão de papéis. Saiu de cena a União e o 
Estado e o município passou a ser o protagonista. 

Assim, nobres Deputados, o que antes justificava a doação de imóvel ao 
Estado, atualmente, diante da necessidade municipal, já não a justifica. É 
indispensável, então, que o imóvel volte ao património público municipal, 
ainda mais porque o imóvel está desativado. 

No local haverá a instalação, por parte do município, de gabinete 
odontológico e de biblioteca municipal, o que reforça a oportunidade deste 
projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.318/2001, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando se consigne nos 

anais da Casa voto de congratulações com o Sistema Brasileiro de Televisão 
- SBT- por seu 20" aniversário de fundação. (-À Comissão de Transporte.) 

N" 2.319/2001, do Deputado Djalma Diniz, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. Gérson de Ramos 
Gonçalves, ex-Prefeito Municipal de Santa Maria de ltabira. (-À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N" 2.320/2001, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, aos Secretários de Administração 
e de Habitação e ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que seja 
editado decreto para regulamentar a Lei n• 10.618, de 14/1/92. 

N" 2.321/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DETRAN-MG e ao Secretário da Segurança 
Pública com vistas a que se agilize o inquérito que tem por finalidade apurar 
as causas e as responsabilidades pelo acidente ocorrido na MG-20, entre os 
veículos das empresas Dionello e Expresso Santa Luzia. 

N" 2.322/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado 
apelo aos Comandantes das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual com 
vistas a que seja intensificada a fiscalização nas rodovias em que circula 
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maior número de veículos que transportam cargas perigosas. 

N" 2.323/2001, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas, solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com 
vistas a que seja realizada fiscalização em empresas que produzem bobinas 
de aço, exigindo-se delas o cadastramento de empresas aptas a transportar 
essas bobinas. 

N" 2.324/2001, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas, solicitando seja formulado apelo ao Diretor do DETRAN-MG com 
vistas a que se proceda à fiscalização de empresas transportadoras de 
bobinas de aço. 

N" 2.325/2001, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas, solicitando seja formulado apelo ao Presidente da Comissão 
Especial que avalia o Código de Trânsito Brasileiro, na Câmara dos 
Deputados, com vistas a que se atribuam penalidades mais severas para as 
empresas transportadoras de cargas perigosas as quais desrespeitem as 
normas de segurança. 

N" 2.326/2001, do Deputado Paulo Pettersen, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam tomadas 
providências para a apuração de crime de que foi vitima o Sr. Fábio Ferreira 
Pedrosa. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

- São também encaminhados á Mesa requerimentos dos Deputados Bilac 
Pinto e outros, Edson Rezende, Márcio Cunha e Márcio Kangussu, do 
Colégio de Lideres e da Comissão de Justiça. 

Comunicações 
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão de 

Turismo e dos Deputados Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva e Antônio 
Andrade. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários, nos 

termos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, para a realização da 
solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, grau 
Mérito Especial, ao Deputado Gérman López, da Província de Buenos Aires. 

-A ata desta solenidade será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Estão reabertos os nossos 
trabalhos. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Wanderley À vila . 
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, o rio São Francisco, o nosso "Velho Chico", é o maior rio 
totalmente brasileiro, pois nasce e deságua no oceano, dentro do nosso 
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território. Depois de brotar na serra da Canastra, aqui, nas Minas Gerais, 
faz jus ao dito popular de que é como um milagre. O milagre das águas que 
se multiplicam. 

Águas teimosas que fazem brotar vida em cada pedaço de terra que 
atravessa. Um rio milagroso e lendário. Rio que, ainda menino, mostra sua 
força, cria coragem, salta do seu berço e forma a cachoeira Casca D'Anta. 
Desce a serra, corta cerrados, matas, pastagens. Atravessa a região das 
veredas e é represado em Três Marias. Vai contornando os obstáculos para 
alcançar o seu objetivo. Generosamente, vai abraçando e irrigando varias 
cidades. Até chegar ao mar, percorre dezenas de localidades entre 
municípios e povoados. Situa-se em 18° lugar entre os maiores rios do 
mundo em extensão e importância socioeconômica. Depois dos rios 
Amazonas e Paraná, o nosso São Francisco representa a terceira maior 
bacia fluvial do Brasil. 

Nesse seu percurso rumo ao mar, existem cavernas, sítios arqueológicos e 
infinitas atrações pouco exploradas turisticamente. Infelizmente, é justamente 
no seu berço, em Minas Gerais, que o São Francisco sofre os mais variados 
tipos de agressões ambientais. Já não mais existem espécies de peixes que 
pescávamos quando crianças e muitos são os pequenos afluentes que não 
resistiram à depredação por parte da ação dos gananciosos. Mesmo assim, 
na sua andança, quando chega a Pirapora consegue mais um milagre: o da 
autopurificação. 

Pirapora, no passado, foi o maior entreposto comercial do Norte de Minas. 
Era a parada obrigatória daqueles que subiam o rio à procura de vida melhor 
no Sul, ou dos retirantes da seca. Pirapora é a síntese do vale, sua vida é 
estritamente ligada ao rio. Pirapora é vida. Pirapora é amor, é paixão. 
Pirapora é mistério. Assim como em Pirapora o rio São Francisco começa a 
ser navegável, quis o santo São Francisco que o barranqueiro Artur Lopes 
Filho, piraporense barranqueiro, Presidente da Associação Comercial de 
Minas Gerais, fizesse como América Vespúcio, em 4/10/1501, descobrindo o 
rio, só que, agora, lançando a campanha pela inscrição de bens naturais e 
culturais do rio São Francisco na lista das Paisagens Culturais da UNESCO, 
para que o nosso São Francisco se torne patrimônio mundial. 

Assim como o 4/10/1501, o dia 8/6/2001 esta definitivamente incluído na 
história do Brasil, e Pirapora o seu palco. Foram três dias de festa. 
Representantes dos Estados banhados pelo rio milagreiro, Deputados 
Federais e Estaduais, Senadores, pescadores e, o mais importante, o povo 
prestigiaram as comemorações. 

É necessário que todos nos irmanemos a essa campanha da iniciativa 
privada, capitaneada por Artur Lopes, com a participação da Prefeitura 
Municipal de Pirapora, da Associação Comercial de Pirapora e de tantas 
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empresas como a TELEMAR, a COPASA-MG, a CEMIG, a COMIG, o 
SEBRAE, a Minas Ligas, a Velonorte e a Cedronorte. Vale ressaltar que a 
Cia. de Fiação e Tecidos Santo Antônio, do Grupo Cedro e Cachoeira, 
implantou uma Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos - ETE - em sua 
fábrica em Pirapora. Processa todos os dias 1.200m3 de efluente, devolvendo 
a água limpa para o rio São Francisco. A partir de julho serão 2.000m' por 
dia. São 30 milhões de metros de índigo - jeans - fabricados por ano e 628 
empregos diretos. 

Existem empresas que falam e outras que fazem. A Cedro Cachoeira é 
uma empresa que faz. Queremos, na pessoa do seu Presidente, Dr. Agnaldo 
Diniz, prestar a nossa homenagem ao Grupo que temos orgulho de ter em 
nosso distrito industrial. 

Diz o editorial do nosso jornal "Hoje em Dia", parceiro de primeira hora 
nessa campanha: "Esse movimento pela inscrição dos acervos naturais e 
culturais do rio São Francisco na lista do Patrimônio Mundial da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO -
representa um importante passo da sociedade brasileira em defesa das 
águas". 

Muito mais que um título internacional, essa campanha, liderada pela 
Confederação das Associações Comerciais do Brasil e pela Federação das 
Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais, encerra, por isso, o 
grande desafio da mobilização cidadã das populações de Minas, do Brasil e 
da Humanidade para a urgente revitalização e resgate de um rio - o São 
Francisco, alicerce da formação do Brasil e da identidade cultural de seu 
povo. Obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, visitantes, imprensa, ocupo esta tribuna, hoje, para dizer aos 
Deputados e comunicar à opinião pública mineira, por intermédio dos 
telespectadores da TV Assembléia, que, na terça-feira que vem, às 15 horas, 
acompanhados de membros do Movimento SOS Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte, estaremos numa audiência com o Ministro dos Transportes, Eliseu 
Padilha. Temos dois objetivos: o primeiro é solicitar que o Ministério dos 
Transportes, por intermédio do DNER, cumpra o compromisso público que 
assumiu com Minas e com Belo Horizonte no sentido de recuperar o Anel 
Rodoviário. Em 1995, lançamos a bandeira do SOS Anel Rodoviário, que 
tinha o objetivo de complementar as obras do Anel e fazer a sua iluminação. 
O Governo do Estado cumpriu a sua parte e iluminou os 26km. A Prefeitura, 
que teria se incumbido de fazer a urbanização, não fez, de fazer remoção dos 
invasores, não fez; tinha que fazer nove passarelas, licitou apenas quatro e 
fez somente duas. Portanto, tanto a Prefeitura quanto o Governo Federal 
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estão inadimplentes com esse convênio assinado publicamente conosco, 
por intermédio do Movimento SOS Anel Rodoviário, do qual tenho a grata 
satisfação de ser o lider. 

Estaremos, então, com o Ministro dos Transportes para fazer com que ele 
veja a necessidade da complementação dessas obras. Temos informações 
do Dr. José Élcio, Chefe do 6° Distrito, Seção de Minas Gerais do DNER, de 
que neste ano foram liberados somente R$ 3.000.000,00 para o Anel 
Rodoviário. E sabemos que, para a sua efetiva complementação, precisamos 
de algo em tomo de R$40.000.000,00. É injustificável que o Governo Federal 
continue tratando Minas e especialmente Belo Horizonte dessa forma. 

Além de mostramnos ao Ministro a necessidade de o DNER cumprir esse 
compromisso, relataremos a nossa posição, enquanto Deputado desta 
Assembléia, representante da comunidade mineira e membro do Movimento 
SOS Anel Rodoviário, de não aceitar apagão no Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte. Por quê? 

Porque o Governo Federal, responsável pela via, não cumpriu seu 
compromisso com Belo Horizonte e conosco, no sentido de fazer todas as 
obras. Portanto, recuperando e dando condições favoráveis àquele Anel, o 
que é absolutamente significativo. É injustificável que permitamos que o 
Governo Federal venha impor a Minas Gerais essa questão do racionamento 
e do apagão, e justamente nessa via pública, que, insistimos, é ainda de 
responsabilidade do Governo Federal. É bem verdade que a Prefeitura já se 
manifestou, assim como o próprio Governo do Estado, no sentido de 
municipalizar ou estadualizar o Anel Rodoviário. Mas, antes, é importante que 
o DNER o complemente, portanto, fazendo sua parte nesse compromisso 
público que foi assinado conosco, com o Movimento SOS Anel Rodoviário. 

Portanto, é de fundamental importância que estejamos, na próxima terça-
feira, ás 15 horas, no Ministério dos Transportes, mostrando ao Ministro, que 
nos concedeu essa audiência pública, que é importante a complementação 
das obras do Anel Rodoviário e as nossas gestões no sentido de que o Anel 
não faça parte da campanha de racionamento, já qué o Governo Federal está 
inadimplente conosco. 

E, mais do que isso, nossa justificativa é porque temos em mãos 
estatísticas que dão conta de que, depois da intervenção feita no Anel 
Rodoviário, da iluminação feita pelo Governo do Estado ao longo dos 26km, 
diminuíram praticamente 50% os acidentes ocorridos naquela via. Portanto, 
não temos dúvida em dizer que, se houver apagões no Anel Rodoviário, 
infelizmente, os acidentes aumentarão, porque a iluminação está servindo de 
alerta aos motoristas que lá trafegam, saindo de um buraco para outro. 
Portanto, já ficou absolutamente comprovado que, com a iluminação, 
diminuímos o número de acidentes. 
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Portanto, estaremos em audiência com o Ministro dos Transportes, em 

Brasília, acompanhados de membros do Movimento SOS Anel Rodoviário de 
Belo Horizonte, mostrando a importância de complementarmos as obras do 
Anel Rodoviário e solicitando o apoio do Governo Federal. Já fizemos isso 
junto á CEMIG e à Prefeitura, no sentido de que o Anel não faça parte da 
campanha do racionamento, porque é uma via de responsabilidade do 
Governo Federal, que não cumpriu com sua parte no acordo que fez com o 
Movimento SOS Anel Rodoviário. 

Agradeço aos Deputados, solicitando que estejam conosco nessa luta, que 
é dos mineiros, especialmente dos mineiros de Belo Horizonte. Obrigado. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - 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. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam em que seja 

prorrogado até o dia 13/6/2001 o prazo para recebimento de emendas ao 
Projeto de Lei n° 1.539/2001, que estabelece as diretrizes para os 
Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
de Minas Gerais para o exercício de 2002. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 12 de junho de 2001. 
Dilzon Melo, no exercício da Presidência. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
Em atenção a comunicação do Deputado Antônio Andrade, em que informa 

que o Projeto de Lei n° 1.511/2001, do Governador do Estado, passará a 
tramrtar em regime de urgência, conforme solicitação contida na Mensagem 
no 194/2001, por meio da qual o projeto foi encaminhado a esta Casa, a 
Presidência decide: 

- adotar, a partir desta data, regime de urgência à tramitação do Projeto de 
Lei n° 1.511/2001, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares do Estado de Minas Gerais- IPSM -; 

- reformar o despacho anterior, de modo que a matéria passe a tramitar 
com fulcro no art. 208 do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 12 de junho de 2001. 
Dilzon Melo, no exercício da Presidência. 
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência, nos termos do § 2• do art. 173 do Regimento Interno, 
determina a anexação do Projeto de Lei n• 1.459/2001, do Deputado Edson 
Rezende, ao Projeto de Lei n• 332/99, do Deputado Dimas Rodrigues, por 
guardarem semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 12 de junho de 2001. 
Dilzon Melo, no exercício da Presidência. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão 

Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Política de 
Educação Superior do Estado de Minas Gerais, doravante denominada 
Comissão Especial do Ensino Superior. Pelo PMDB: efetivo - Deputado 
Márcio Cunha; suplente - Deputado José Braga; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Antônio Carlos Andrada; pelo 
PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Sebastião Costa; 
pelo PSB: efetivo - Deputado Edson Rezende; suplente - Deputado Sargento 
Rodrigues; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente -
Deputado Maria José Haueisen. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, no 
Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre o Funcionamento das Máquinas 
Interativas "Off-Line" no Estado de Minas Gerais, doravante denominada 
Comissão Especial das Máquinas "Off-Line". Pelo PMDB: efetivo Deputado 
lvair Nogueira; suplente - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PDT: 
efetivo Deputado Alencar da Silveira Júnior; suplente - Deputado João Batista 
de Oliveira; pelo PL: efetivo Deputado Cabo Morais; suplente - Deputado 
José Milton; pelo PPB: efetivo Deputado Luiz Fernando Faria; suplente -
Deputado Gil Pereira; pelo PPS: efetivo Deputado Márcio Kangussu; suplente 
- Deputado Fábio A velar. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero explicar para a mesa a 

questão da denominação da comissão especial que vai tratar das máquinas 
"off line". Solicito que se leve em consideração que a Assembléia Legislativa 
poderia adotar para essa comissão uma terminologia em português, e não 
em inglês. Será que essas máquinas já têm esse nome ou também têm nome 
em português. O cidadão de Minas Gerais acompanharia melhor os trabalhos 
dessa comissão se o nome fosse em português. 

Espero que, oportunamente, a Presidência da Assembléia Legislativa 
responda a essa questão que levanto do Plenário. Sei que V. Exa. não tem 
como responder agora, mas espero que a Assembléia leve em consideração, 
se for possível, a utilização do nome em português. Gostaria que a questão 
que suscito seja levada em consideração. Obrigado, Sr. Presidente. 
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite que, 

tecnicamente, essas máquinas são conhecidas com o nome "off-line". Deu-se 
também esse nome para diferenciar de outra comissão especial que está 
funcionando na Casa, a Comissão Especial das Máquinas Caça-Níqueis. 
Então, é para diferenciar uma de outra que já se encontra em funcionamento. 

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 
2.320/2001, da Comissão de Administração Pública, e 2.321 a 2.325/2001, 
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 da comunicação 

apresentada nesta reunião pela Comissão de Turismo - aprovação, na 56" 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.278/2001, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, e 2.280/2001, da Comissão de Educação (Ciente. Publique-
se.). 

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

inciso Vil do art. 232, ele o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Edson Rezende, em que solicita a inclusão em ordem do dia do 
Projeto de Lei n° 991/2000; nos termos do inciso Vil do art. 232, c/c o art. 
140, do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Márcio Cunha, em 
que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.473/2001 encaminhado á comissão 
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir seu parecer; e Márcio Kangussu, em que solicita seja o 
Projeto de Lei n° 598/99 encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir 
seu parecer; nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, 
deixando para fixar a data em outra oportunidade, requerimento do Deputado 
Bilac Pinto e outros, em que solicitam a realização de reunião especial em 
comemoração ao centenário de nascimento do Prof. Pedro Aleixo; e, nos 
termos do inciso XIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da 
Comissão de Justiça, em que solicita a anexação do Projeto de Lei n° 
1.299/2000 ao Projeto de Lei n° 1.225/2000. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Colégio de Líderes, em que solicita a 

prorrogação, por 60 dias, do prazo de funcionamento da Comissão Especial 
do BNDES. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Questões de Ordem 
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O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, estamos com o Plenário 

vazio, e poderíamos aproveitar o momento para fazer homenagem àqueles 
que têm trazido algo de bom para o Brasil, como o tenista Guga, cuja vitória 
nos engrandeceu bastante. Depois de perdermos nos campos de futebol, 
sentimo-nos vitoriosos com a bela "performance" de Gustavo Kuerten nas 
quadras. 

Quero referir-me também ao Governo do Estado. Infelizmente, a bancada 
que dá suporte ao Governador Itamar Franco apenas comparece ao Plenário 
para votar matérias de interesse dele, quando, na verdade, precisávamos 
criar um clima de debates, a fim de aprimorar algumas leis que, muitas vezes, 
são votadas sem análise. A mesma bancada também comparece para trazer 
dados infundados sobre a realidade de Minas Gerais. Há poucos dias, o Lider 
da Maioria nos disse, categoricamente, que o Governador estaria autorizando 
a construção de nove hidroelétricas no Estado. Entretanto, posteriormente, o 
próprio Governo afirmou que somente três estavam sendo construídas. A 
quarta, a hidroelétrica de Aimorés, foi mencionada pelo Deputado de 
Aimorés, representante do vale do Rio Doce. Esses fatos demostram a 
incoerência entre o que é dito e realizado e nos fazem crer que, até hoje, o 
Governador de Minas Gerais não tomou posse, pois não temos qualquer 
noticia de obras realizadas, a não ser aquelas autorizadas pelo Vice-
Governador, para vencer a convenção de seu partido, prometendo, inclusive, 
estradas que, legalmente, não poderão ser construídas. 

Dias atrás, o Deputado Amilcar Martins trouxe denúncias seriissimas: 
alguns representantes do Governo de Itamar Franco haviam sido 
condenados por corrupção, e determinadas licitações públicas comprometiam 
a seriedade do Governo; porém, quando solicitei a palavra para fazer minhas 
denúncias contra determinadas situações, como a existência de obras no 
vale do Mucuri, que não estão sendo feitas e existem apenas para enganar o 
povo da região, foi-me negada pelo Presidente. Na oportunidade, queixamo-
nos da forma antidemocrática com que o Presidente, o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, conduzia os trabalhos. Assim como hoje foi realizada nesta 
Assembléia uma solenidade para homenagear um parlamentar argentino, 
presto a minha homenagem a um Vereador simples, do vale do Mucuri, de 
Águas Formosas, que se encontra nas galerias, acompanhado do ex-Prefeito 
João Augusto, que, não sendo da Argentina, mas do Brasil, também merece 
as nossas boas-vindas. O parlamento mineiro sabe reconhecer o valor dos 
legislativos do interior de nosso Estado. Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, preocupa-
nos o assunto relativo ao racionamento de energia, que tem motivado uma 
série de artigos nas imprensas local e nacional, podendo servir de rumo ás 
nossas idéias e aos nossos posicionamentos. Destaco alguns dos pontos que 
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mostram a gravidade desse fato e como os homens públicos de maior 
visão estão pensando a respeito. Trago um artigo publicado no jornal "Estado 
de Minas" da lavra do professor de Direito Tributário da UFMG, Sacha 
Calmon, um dos mais renomados em nosso País, com o título "O Presidente 
e o Presidencialismo", mostrando que somente homens excepcionais, como 
foi o Juscelino e como seria o Rui, apresentam condições de bem administrar 
no presidencialismo. Obviamente, faz uma crítica ao presidencialismo e 
mostra a necessidade de o Brasil pensar no parlamentarismo como a solução 
amadurecida para os seus problemas. Aproveito para solicitar a V. Exa. que 
determine a transcrição nos anais desta Casa desse editorial tão conveniente 
do Prof. Sacha Calmon. 

Chamou-nos a atenção, nesta semana, uma matéria do jornal "O Tempo". 
Trata-se de entrevistas ao Assessor Especial do Governo, Alexandre 
Dupeyrat, e ao Deputado Sávio Souza Cruz, as quais, pela profundidade, 
merecem também ccnstar nos anais desta Casa, pois fazem referência a um 
fato, que já é suspeito no Brasil, de que a lógica seguida, na questão do 
racionamento da energia elétrica, seria de produzir a escassez de energia 
para, depois, vendê-la ao mercado. O Brasil, na ánsia da privatização, 
resolveu simplesmente sucatear o que tem de mais caro, assim como fez 
com a rede ferroviária federal, para, depois, vender a sua estrutura a preço 
vil. A intenção do Governo também foi de sucatear, gastar e liberar a água 
para, depois, vender todo o esquema energético do Brasil para o capital 
estrangeiro a preço vil. Essa matéria merece uma grande análise, porque o 
Alexandre Dupeyrat mostra que o que foi feito estava em uma lógica. 
"Avaliou-se: energia elétrica também é um serviço público, mas vai ser 
privatizada, será uma mercadoria como outra qualquer. O terceiro golpe foi a 
privatização do controle da gestão do sistema, com a criação do Operador 
Nacional do Sistema. E o quarto e o último golpe foi a definição de que, a 
partir de 2003, nós vamos ter um sistema em que a energia elétrica será 
comprada e vendida em uma bolsa de valores chamada Mercado Atacadista 
de Energia." Há um artigo que foi publicado no jornal "O Lutador", do 
jornalista Itamar de Oliveira, que mostra que o racionamento de energia pode 
gerar racionalidade na política nacional. Um artigo da lavra de um tucano, de 
plumas vistosas, o Prof. Luiz Carlos Bresser Pereira, consultor do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, diz: "O programa de desestatização foi a causa 
principal da crise. Isso porque levou os governos federal e estaduais, eles 
próprios vítimas da crise fiscal, a acreditar que a responsabilidade por novos 
investimentos caberia crescentemente ao setor privado". Esse artigo serve de 
reflexão aos mineiros e aos brasileiros neste momento. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum 
para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa 
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requerimento do Deputado Pastor George em que solicita a palavra pelo 
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao 
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Pastor George. 

O Deputado Pastor George• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, manifesto 
minha indignação e revolta por mais uma suposta atrtude do Governo 
Federal. Sexta-feira, a imprensa do Brasil inteiro notificou a intenção da 
Agência Nacional de Águas, que propôs esvaziar o lago de Furnas para 
garantir a continuidade da hidrovia Tietê-Paraná. Esse estudo foi 
encaminhado à ONS, que avalia a viabilidade de a Usina de Furnas ficar com 
o mínimo operacional. Numa atitude de represália a Minas Gerais, numa 
atitude de total desrespeito ao Estado que lhe garantiu boa parte de seus 
votos, o Presidente da República demonstra que seu ódio não tem limites, 
chegando ao extremo de esvaziar o lago de Furnas. Após essa noticia, 
pensamos se, de fato, isso já não estava acontecendo. 

O jornal "Valor Econômico" de sexta-feira diz: "Para manter a hidrovia, a 
Agência Nacional de Águas propõe esvaziar o lago de Furnas. No período da 
colheita e do transporte da soja, o Governo estuda promover o esvaziamento 
progressivo dos reservatórios localizados acima da Usina de Ilha Solteira, a 
começar pelo de Furnas, em Minas Gerais". 

A que ponto chegaram as ações do Governo Federal contra o Brasil e 
Minas Gerais? Conhecemos a luta dos habitantes do Sul de Minas, já que a 
maioria vive em função do lago de Furnas. O turismo e a pesca têm sido 
prejudicados. Já há um colapso em toda a região. E o Governo Federal, em 
mais uma investida criminosa, desumana, contra Minas Gerais, propõe que 
se esvazie o lago de Furnas para privilegiar São Paulo. É preciso que 
vejamos que atitudes como essa demonstram que o Brasil está sem rumo, 
que o Brasil é como um caminhão sem freio, descendo desgovernado a 
ladeira. Ações como essa, de cunho político e pessoal, afetam várias cidades 
mineiras que têm no lago de Furnas sua grande riqueza. 

Quero destacar que o Presidente da ANEEL, Sr. Gérson Kelman -
pasmem, vocês, com o cinismo dele -, diz que esvaziar Furnas é péssimo, 
mas que o cobertor é curto. Temos de ver o que é menos dramático para o 
Pais e, para não esvaziar Ilha Solteira, teríamos de usar o restinho, o fundo 
da panela dos reservatórios acima da usina. Quer dizer, os interesses de 
nosso Estado que se danem, Minas Gerais que fique no prejuízo, porque têm 
de atender a São Paulo. 

É lamentável. Até que ponto temos de conviver com ações como essa? Até 
que ponto nós, cidadãos -e falo como cidadão brasileiro -, temos de assistir a 
esse tipo de comportamento que em nada enaltece a democracia deste Pais, 
que foi conquistada com muito sacrifício, muita luta, com esforço de milhares 
de pessoas que lutaram contra o regime militar, contra a ditadura, mas que 
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agora vêem nessa pseudodemocracia ações muito mais ditatoriais do que 
o que se via no período militar? Será que temos de cruzar os braços? Minas 
Gerais não cruza os braços, Minas sempre sera uma trincheira contra essas 
ações que não são nada populares, que em nada beneficiam o povo que 
acreditou nesse Presidente, que acreditou em um cidadão que, por sua 
formação, prometia muito pelo social, mas vem demonstrando que seus 
interesses particulares, suas diferenças no campo político, estão fazendo 
com que ele chegue a extremos absurdos, como colocar em risco toda uma 
região que necessita do lago de Furnas. 

Por isso, queria denunciar isso e dizer para os cidadãos de Minas: é 
preciso nos unir, levantarmos a bandeira de defesa de nossas águas. O lago 
de Furnas é nossa riqueza, faz parte de nossa soberania, e não podemos 
abrir mão disso, não podemos deixar que um governo irresponsável, ébrio, 
como tem sido o Governo Federal, venha prejudicar um Estado que tem uma 
importância tão grande na Federação. Minas Gerais não silenciará diante de 
ações absurdas como essa. 

Queria também destacar que fui escolhido pela Comissão de Turismo, 
através de nossa Presidente, Deputada Maria Olívia, para representar a 
Assembléia Legislativa no evento mundial da Organização Mundial de 
Turismo, realizado em Natal, no dia 7 do mês corrente. Esse encontro foi 
muito importante para todos os que participaram. Entidades ligadas ao 
turismo, vários Secretários de Estado, vários parlamentares, tanto federais 
quanto estaduais, estiveram em Natal e puderam discutir a questão do 
turismo como uma forma de combate a pobreza. 

É a primeira vez que esse evento acontece no Brasil, feito pela 
Organização Mundial do Turismo. Os temas debatidos procuraram pensar e 
abordar o turismo como fonte de desenvolvimento e, conseqüentemente, de 
combate à pobreza. Esse, inegavelmente, é um grande desafio que nos 
impõe este novo século. 

Nessa mesma linha, quero concordar com o Secretário-Geral da 
Organização Mundial de Turismo, Dr. Francesco Frangialli, quando menciona 
que a comunidade internacional vê, com muita clareza e consciência, que as 
diferenças de desenvolvimento aumentam em vez de desaparecer. Ai é que 
entra o turismo como possibilidade de reduzir o enorme abismo entre ricos e 
pobres, tanto em nível mundial como no interior do Pais, constituindo, sem 
dúvida, um eficaz instrumento de eliminação da pobreza. 

Cabe ressaltar também, Sr. Presidente, que crescimento econômico não 
significa eliminação da pobreza, como bem destacam atuais relatórios da 
ONU sobre o desenvolvimento humano. (-Lê:) 

"O crescimento econômico torna-se real para as pessoas apenas quando 
elas encontram trabalho produtivo e bem remunerado. Crescimento 

~------------------~----------_J 
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econômico não necessariamente cria oportunidades de trabalho. E 
necessária uma combinação de esforços entre governos e iniciativa privada 
para fazer com que o crescimento econômico transforme-se em 
desenvolvimento humano. Isso inclui a geração de empregos e 
oportunidades de trabalho. Da mesma forma, são necessários os tipos certos 
de emprego e os salários adequados para que o desenvolvimento humano 
possa produzir o crescimento econômico. 

Por isso, deve haver a tendência consistente de os países em 
desenvolvimento participarem mais dos íntercãmbios turísticos, pois países 
como os do Terceiro Mundo ganham no intercãmbio turístico internacional, já 
que as suas balanças de pagamento com os países industrializados podem 
apresentar excedente, o qual deve constituir um meio de financiar o seu 
desenvolvimento. Já para os países desenvolvidos, o ganho dessa abertura 
cria destinos novos para seus visitantes e mercados para as suas 
exportações". 

São dados importantes que lá colhemos. Aproveitando o tempo que nos 
resta, vamos registrar mais alguns. (-Lê:) 

"Temos o dever de preservar, sob pena de sermos julgados como 
inconsequentes e irresponsáveis pelas gerações futuras. Podemos 
considerar o desenvolvimento do turismo, nos últimos 50 anos, como alguma 
coisa espetacular. O número de turistas internacionais cresceu de 25 milhões 
em 1950 para 698 milhões em 2000, equivalendo a uma taxa de crescimento 
anual médio de 7%. E os rendimentos produzidos aumentaram 12% ao ano, 
durante o mesmo período, ou seja, com um ritmo mais elevado que a taxa de 
crescimento econômico anual média. 

Segundo a OMT, durante os últimos dez anos, o ritmo anual de 
crescimento do número de turistas nos países em desenvolvimento e, em 
particular, nos países menos avançados foi superior á média mundial. 

Por isso, precisa-se da rapidez com a qual a indústria turística progride pelo 
mundo, e isso é notório. O turismo representa, para os países em 
desenvolvimento e pobres, uma das poucas opções disponíveis para 
diversificar suas atividades, abrir e estabilizar a economia. 

Para tal, devem-se conceder mais meios para o desenvolvimento de um 
tunsmo sustentável e concorrencial; reforçar a capacidade das empresas e a 
qualificação, em particular, das pequenas e médias empresas, melhorando a 
competitividade dos produtos e serviços turísticos; acoplar as políticas dos 
transportes e do turismo, nomeadamente entre este e o transporte aéreo. 

A contribuição do turismo no desenvolvimento social e econômico reveste-
se de uma importância muito maior nos países em desenvolvimento do que 
nos países industrializados". 

Sr. Presidente, em Minas, tão rica potencialmente para o turismo, devemos 
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Renovo a admiração pelo trabalho da Secretaria de Turismo, por meio do 
Secretário Manoel Costa, que está inovando ao viabilizar ações nesse 
sentido. 

Por isso, esse encontro mundial do turismo, em Natal, trouxe temas 
importantes, que, certamente, a Comissão de Turismo, tão bem presidida 
pela Deputada Maria Olivia, saberá aproveitar para criar ações que possam, 
de alguma forma, ajudar o Governo do Estado a incentivar o turismo como 
fonte de renda e combate á pobreza, que assola o Estado e o Pais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado Luiz Tadeu 
Leite em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos 
termos de seu § 1°, transferi-la ao Deputado Paulo Pettersen. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, 
o Deputado Paulo Pettersen. 

O Deputado Paulo Pettersen - (- Lê requerimento em que pleiteia se oficie 
ao Governador do Estado, solicitando urgentes providências para a apuração 
do crime de que foi vitima o ex-Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, 
Dr. Fábio Ferreira Pedrosa. Seguem-se as razões apresentadas.) 

"Justificação: Em 10/4/2001, endereçamos ao Secretário da Casa Civil 
oficio solicitando sua intervenção junto ao Governador e ao Secretário da 
Segurança Pública para que fossem apuradas as responsabilidades pelo 
assassinato do ex-Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, Sr. Fábio 
Ferreira Pedrosa. 

Naquela oportunidade, esclarecemos que a região vive intranqüila, devido 
aos roubos e assassinatos, muitos com aparente conotação política. O crime 
citado não foi o primeiro, mas chocou a população pela barbárie. Enfatizamos 
a necessidade de alocar uma equipe especializada de Belo Horizonte, para, 
urgentemente, averiguar e esclarecer o delito. 

Em resposta á nossa solicitação, o Secretário enviou-nos cópia de 
informação prestada pela Pasta da Segurança Pública, informando que 
equipes regionais estavam promovendo as diligências e investigações 
cabíveis . 

Nossa solicitação não foi acatada, em evidente negligência do dever do 
Estado de agir segundo a ordem e a premência do assunto. Ao contrário, 
parece-nos que a matéria caiu na rotina administrativa, o que privilegia a 
impunidade. Prova disso é que o suspeito pelo crime, com prisão decretada, 
continua á disposição da Justiça e da policia, sem que sejam definidas as 
responsabilidades. 

Essa omissão por parte do Executivo é, realmente, lamentável, sob todos 
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os pontos de vista. A segurança pública tornou-se um dos maiores 
problemas, se não o maior deles, que aflige a sociedade brasileira. 
Entretanto, o Governo do Estado parece não pensar assim e nos da a nítida 
impressão de que se esta omitindo quanto ao nosso pleito. 

Não conhecemos as prioridades do Governador nem de seu secretariado, e 
é até possível que assuntos de maior relevância se sobreponham ao nosso. 
Mas não conseguimos avaliar prioridade maior que a de elucidar o bárbaro 
crime cometido contra um cidadão íntegro. Ao que nos consta, até o 
momento, a autoria do crime não foi esclarecida, e seus responsáveis 
continuam impunes. 

O aparente descaso do Executivo para com nosso pedido é, realmente, 
incompreensível. Seria motivado por desorganização burocrática? Seria por 
falta de discernimento na avaliação das exigências sociais? 

A resposta a essas perguntas é o que estamos esperando. Nesse sentido, 
apelamos a esta Assembléia, para que endosse a solicitação, oficiando ao 
Governador, nos termos respeitosos a que ele tem direito, mas com a energia 
de quem formula uma reclamação legitima. É preciso esclarecer 
urgentemente esse brutal delito de que foi vitima o Dr. Fabio Ferreira 
Pedrosa. Até que isso seja feito, a sociedade mineira continuara traumatizada 
com mais um caso de impunidade e com a aparente omissão por parte de 
quem de direito." 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é lamentável que venha a esta tribuna 
reiterar ao Executivo para que ele cumpra com suas responsabilidades. O 
Governo tem o dever de esclarecer a sociedade o que faz na área da 
segurança pública. As famílias precisam ter tranqüilidade, o que lhes é 
assegurado constitucionalmente. 

Faço um apelo ao Sr. Presidente, para que faça chegar as mãos do 
Governador do Estado as nossas reivindicações, a fim de que olhe o que 
está acontecendo no Estado. O Governador Itamar Franco tem de, além de 
administrar o Estado, dar segurança ao cidadão. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 13, 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 59• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às dez horas e quinze minutos do dia trinta de maio de dois mil e um, 
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, 
João Paulo, Agostinho Patrús, Bené Guedes e Márcio Cunha (substituindo 
este ao Deputado Anderson Adauto, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da supracitada Comissão. Verifica-se a presença do Deputado 
Alberto Bejani. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria 
José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidente informa que a reunião se destina á realização de 
audiência pública para discutir a utilização de radares eletrônicos móveis, 
instalados pelas empresas que gerenciam o trânsito em Belo Horizonte e 
Contagem. A seguir, passa a palavra ao Deputado Alberto Bejani, que lê 
oficio do Sr. Adelmar de Miranda Tôrres, Secretário Executivo Substituto do 
Ministério da Justiça, referente a assunto de interesse da Comissão. Após, a 
Presidente informa que serão ouvidos na reunião os Srs. Hélio Rodrigues 
Filho, Diretor de Ação Regional e de Operação da BHTRANS e representante 
do Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente desse órgão; José 
Maria Carvalho, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito; o Sr. Mário 
Ramos Vilela e a Sra. Odette Vieira, Diretor-Geral e Diretora Técnica do 
IPEM-MG, respectivamente; e o Sr. Otto Teixeira Filho, Diretor do DETRAN-
MG. A Presidente tece suas considerações iniciais e, em seguida, concede a 
palavra a cada um dos convidados, que fazem suas exposições e respondem 
às perguntas formuladas pelos Deputados Alberto Bejani, Benê Guedes e 
João Paulo, conforme consta nas notas taquigràficas. A Presidência tece 
suas considerações finais sobre o assunto em tela e, logo após, lê 
requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que solicita sejam 
realizadas audiências públicas em Uberaba e Uberlãndia 7/6/2001, para 
discutir o racionamento de energia elétrica e seus reflexos. Posto em 
votação, ê 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, 13 de junho de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Benê Guedes - Ailton Vilela. 
ATA DA 633 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVID~NCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Ás dez horas do dia cinco de junho de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Benê 
Guedes, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura 
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das atas das três últimas reuniões, as quais são dadas por aprovadas e 
subscritas pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a ouvir, em audiência 
pública, os Srs. Celso Elso Teixeira Brant, Secretário Adjunto da SETASCAD, 
representando o Sr. Antõnio Elias Nahas; Mário dos Reis Guimarães, 
Superintendente de Administração e Finanças da Secretaria de Indústria e 
Comércio; José Diamantino Neto, Delegado Substituto, representando o Sr. 
Wellington Gaia; Wagner Francisco Alves Pereira, Presidente da CGT; Liliane 
Rezende, representando a Sra. Maria de Fátima Lage Guerra; Osmane 
Teixeira Abreu, representando o Sr. Victor Motta, e Cleide Edwiges Santos 
Laia, Assessora do Secretário da Agricultura, que irão discutir o Projeto de 
Lei n° 1.297/2000, do Deputado Márcio Kangussu, que dispõe sobre a 
implantação e os valores do piso salarial de que trata o art. 7°, V, da 
Constituição da República. A seguir, o Presidente procede à leitura de oficios 
do Deputado Edson Rezende, encaminhando relatório do acompanhamento 
do caso das indenizações recebidas por ex-trabalhadores da Mineração 
Morro Velho S.A portadores de silicose; da Sra. Ana Maria da Malta 
Machado Diniz, Coordenadora do Centro de Memória da Justiça do Trabalho; 
dos Srs. Miguel Angelo Teixeira, Diretor Executivo da LUMEN; José Giovani 
de Carvalho Andrade, Chefe da Seção de Fiscalização do Trabalho da DRT-
MG, e Paulo Antônio da Silva, Presidente do SINTIBOR, todos publicados no 
"Diário do Legislativo" de 17/5/2001; e Ramon Lima, Gerente Executivo do 
Instituto Helena Antipoff, publicado no "Diário do Legislativo" de 31/5/2001. 
Após, informa que designou o Deputado João Leite para relatar os Projetos 
de Lei n°s 1.030/2000, 1.258, 1.460 e 1.470/2001 e que avocou a si a 
relataria do Projeto de Lei n° 1.499/2001. Informa, ainda, que designou o 
Deputado Luiz Menezes para relatar os Projetos de Lei n°s 1.313/2000, 
1.506, 1.530 e 1.448/2001 e o Deputado Bené Guedes para relatar os 
Projetos n°s 1.504, 1.507, 1.525 e 1.537/2001. A seguir, distribui o Projeto de 
Lei n° 1.536/2001 ao Deputado Adelino de Carvalho. Passa-se à 1• Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposição sujeita à apreciação 
do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Bené Guedes emite 
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.478/2001, em 1° turno, mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão, o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva solicita vista da matéria. Na seqüência dos trabalhos, a 
Presidência passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação 
das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O 
Presidente submete a discussão e votação, em turno único, e são aprovados 
os Projetos de Lei n°s 994/2000 com a Emenda n° 1 e 1.391/2001 (relator: 
Deputado Adelino de Carvalho); 1.403, 1.468 (relator: Deputado Luiz 



• 

415 
Menezes); 1.440, 1.476, 1.483, 1.484/2001 (relator: Deputado João Leite); 
1.474 e 1.489/2001, este com a Emenda n' 1 (relator: Deputado Bené 
Guedes); 1.499/2001 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após, submete 
a votação os Requerimentos n's 2.216, 2.231 e 2.286/2001, que são 
aprovados. A seguir, o Presidente submete a discussão e votação os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n's 1.353, 1.413, 1.424, 
1.426, 1.435, 1.436, 1.438, 1.443, 1.451 e 1.457/2001, que são aprovados. 
Passa-se á 33 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a 
Presidência ao Deputado Bené Guedes e apresenta requerimento em que 
solicita seja realizada audiência pública da Comissão para discutir as 
anunciadas mudanças no Campeonato Mineiro de Futebol e as relações do 
trabalho. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Reassumindo a 
Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva procede á leitura de 
requerimentos do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja realizada 
reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas, com os convidados que menciona, para discutir o 
descumprimento da Lei n' 1.049, de 16/1/91; do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão com a 
presença dos Srs. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda; Renato 
Barros, representante dos servidores públicos estaduais; Rodrigo de Almeida 
Pontes, Presidente do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração 
de Renda de Minas Gerais; e de representantes do Órgão de Fiscalização e 
Gestão do PASEP, para que prestem informações a respeito da aplicação de 
recursos recolhidos de encargos da folha de pagamento dos servidores do 
Estado; do Deputado Pastor George, em que solicita seja realizada audiência 
pública da Comissão com a presença do Presidente dos Sindicatos dos 
Bancários; do Diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte 
Rodoviário de Minas Gerais; do Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos; do 
Presidente da FIEMG e do Presidente do FCDL, para discutir o Projeto de Lei 
n' 1.460/2001, do Deputado Pastor George, que estabelece medida 
disciplinar no Processo de Automação nas Empresas do Sistema Produtivo, 
F1nanceiro e Comercial do Estado de Minas Gerais; e da Deputada Elbe 
Brandão, em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão com o 
Prefeito Municipal de Espinosa; o Promotor de Justiça Municipal; 
representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Espinosa e 
o Presidente da Câmara Municipal de Espinosa, para apurar denúncias sobre 
abuso de poder por parte da atual administração municipal de Espinosa. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra ao Deputado 
Bené Guedes, autor do requerimento que motivou a reunião, para suas 
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considerações iniciais. Após a exposição dos convidados, passa-se á fase 
de debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos 
convidados e demais participantes, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes- Benê Guedes. 

ATA DA 643 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Ás quinze horas do dia cinco de junho de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela e Pinduca 
Ferreira, 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 Pinduca Ferreira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual ê dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado 
Dimas Rodrigues, informa que a reunião se destina a apreciar matéria 
constante na pauta. A Presidência designa o Deputado Ailton Vilela relator, 
em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 754/99, e, em 1° turno único, do 
Projeto de Lei n° 1.517/2001, e o Deputado Ambrósio Pinto relator em turno 
único, do Projeto de Lei n° 1.524/2001. Passando-se á 2• Fase da Ordem do 
Dia, o Presidente submete a votação e são aprovados, cada um por sua vez, 
os Requerimentos n°s 2.276/2001, do Deputado Ambrósio Pinto; 2.279/2001, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e 2.281/2001, do Deputado Alberto Bejani. 
Passa-se á 33 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Dimas Rodrigues passa a 
Presidência para o Deputado Ailton Vilela e apresenta requerimento em que 
solicita reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais com o propósito de discutir a cultura do eucalipto na 
região do vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas. Submetido á votação, é 
o requerimento aprovado. Reassumindo a Presidência, o Deputado Dimas 
Rodrigues agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, detenmina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Di mas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Pinduca Ferreira. 
ATA DA 51• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas e trinta minutos do dia seis de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
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Nogueira, Anderson Adauto, Luiz Fernando Faria 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 subscrtta pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir os ccnvidados para 
obter esclarecimentos sobre os dados populacionais dos municípios de Minas 
Gerais tomados como base de cálculo pelo Tribunal de Contas da União para 
definição dos coeficientes de repasse do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM-, para 2001, e também a colher subsídios para a análise da 
situação dos municípios mineiros que se sentem prejudicados com os 
coeficientes definidos para o referido repasse, com vistas à adoção das 
providências necessárias. Ato contínuo, o Presidente registra a presença dos 
convidados: Srs. Mamede Tufic Lauar, Diretor Superintendente da 
Subsecretaria de Governo de Assuntos Municipais do Estado; Tadeu 
Mendonça, representando a Sra. Adrinene Barbosa de Faria Brito, Prefeita 
Municipal de Três Pontas e Presidente eleita da Associação Mineira de 
Municípios; Carlos Alberto Pereira, Chefe do Departamento Regional do 
IBGE; Jonas Vicente Pinto, Vice-Prefeito de Mário Campos; Gilberto José 
Pinto, Prefeito Municipal de Resende Costa; Nilton Marcelino de Oliveira, 
Vice-Prefeito de Mateus Leme; Roberto da Costa Cruz, Auditor Interno da 
Prefeitura de Urucãnia; Luiz Sérgio da Silva, Assessor de Administração, 
Fazenda e Planejamento da Prefeitura de São Gotardo; Alberto Agostinho 
Costa, Prefeito Municipal de Mário Campos; Luiz Carlos Bromonschenkel, 
Assessor Jurfdico da Prefeitura de Mário Campos; e Sras. Ângela Cruz, 
Secretária Municipal da Fazenda de Sabará, representando o Sr. Wander 
Borges, Prefeito Municipal e Presidente da GRAMBEL; Maria da Glória Pinto 
Mayrink, Prefeita Municipal de Urucània, e Míriam Elaine Venâncio, Prefeita 
Municipal de São Gotardo. A seguir, o Presidente suspende a reunião para 
que os Deputados se dirijam ao Plenário, para participar de processo de 
votação, atendendo a solicitação do Presidente da Casa. Reiniciada a 
reunião, o Presidente passa a palavra ao Deputado lvair Nogueira, autor do 
requerimento objeto desta reunião, para que este faça suas considerações 
iniciais. Logo após, os convidados, cada um por sua vez, fazem comentários 
e reivindicações relativas à matéria em discussão. Segue-se amplo debate 
entre os convidados e os Deputados presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. A seguir , a Presidência, constatando que não há quórum para 
apreciação da matéria constante na pauta e cumprida a finalidade da reunião, 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, com edital a 



418 
ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente- Dilzon Melo- Rogério Correia. 

ATA DA 14' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

As dez horas e quinze minutos do dia sete de junho de dois mil e um, 
comparecem no auditório da Associação Comercial e Industrial de Uberaba 
os Deputados Anderson Adauto, Adelmo Carneiro Leão (este substituindo a 
Deputada Maria José Haueisen, por indicação da Liderança do PT}, membros 
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo Piau. 
Nos termos regimentais, o Presidente, Deputado Anderson Adauto, declara 
aberta a reunião e informa que ela se destina à realização de audiência 
pública para discutir o impacto do racionamento de energia na economia e as 
medidas que podem ser adotadas para minorar seus efeitos negativos sobre 
as empresas. A seguir, a Presidência convida para compor a Mesa dos 
trabalhos os Srs. Eliane Almeida de Melo, assessora da Sra. Marilda Ribeiro 
Resende, Vereadora à Câmara Municipal de Uberaba; José Eustáquio 
Barbosa, Vice-Presidente de Produtos e Serviços, representando o Sr. Mário 
Wilmair Silvestre Pereira, Presidente da CDL em Uberaba; Arnaldo Prata 
Filho, Diretor Executivo, representando o Sr. Samir Cecílio Filho, Presidente 
da Associação Comercial e Industrial de Uberaba; José Maria Barra, Vice-
Presidente da FIEMG, e Délio de Jesus Malheiros, advogado. Após, o 
Presidente tece considerações relativas ao objetivo da reunião e concede a 
palavra ao Sr. Délio de Jesus Malheiros, que faz sua exposição e responde 
às perguntas formuladas pelos Deputados e demais participantes, 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, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Mana José Haueisen, Presidente- Bené Guedes- Aílton Vilela. 

ATA DA 15' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

As dezesseis horas e quinze minutos do dia sete de junho de dois mil e um, 
comparecem no auditório da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia 
os Deputados Anderson Adauto e Adelmo Carneiro Leão (substituindo este à 
Deputada Maria José Haueisen, por indicação da Liderança do PT), membros 
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Geraldo 
Rezende e Paulo Piau. Nos termos regimentais, o Presidente, Deputado 
Anderson Adauto, declara aberta a reunião e informa que a reunião se 
destina à realização de audiência pública para discutir o impacto do 
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racionamento de energia na economia e as medidas que podem ser 
adotadas para minorar seus efeitos negativos sobre as empresas. A seguir, a 
Presidência convida para compor a Mesa dos trabalhos os Srs. Olavo Vieira 
da Silva, Secretário Municipal de Indústria e Comércio, representando o Sr. 
Zaire Rezende, Prefeito Municipal de Uberlândia; Ronaldo Fernandes, 
Vereador, representando o Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, 
Orácio de Mendonça Neto; Geraldo Eduardo da Silva Caixeta e Délio de 
Jesus Malheiros, advogado. Após, o Presidente tece considerações iniciais 
relativas ao objetivo da reunião e concede a palavra ao Sr. Délio de Jesus 
Malheiros, que faz sua exposição e responde ás perguntas formuladas pelos 
Deputados e participantes, 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, 13 de junho de 2001. 
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes - Aílton Vilela. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.331/2000 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em tela tem 
por escopo seja declarada de utilidade pública a Sociedade de Amigos da 
Fundação Zoa-Botânica de Belo Horizonte, com sede nesse município. 

A proposição foi considerada pela Comissão de Constituição e Justiça 
jurídica, constitucional e legal e vem, agora, a este órgão colegiado, a fim de 
receber parecer conclusivo, nos termos dos arts. 103, I, "a", e 102, VIII, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° de seu estatuto, a Sociedade de Amigos da 

Fundação Zoo-Botância de Belo Horizonte é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, objetiva apoiar atividades culturais e contribuir para a conservação 
e o aprimoramento do patrimônio natural e paisagístico da Fundação que lhe 
empresta o nome. 

Assim, presta valiosa contribuição ao Estado por proteger o meio ambiente, 
obras de valor artístico e paisagens naturais notáveis, papel esse consignado 
no art. 11 da Carta mineira. 

Dessa forma, haveremos de considerar bem-vinda a proposta de se 
conceder à entidade o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 



1.331/2000 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Antõnio Andrade, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.448/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

420 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Cooperação 
Agrícola 1° de Junho- ASCA -, com sede no Município de Tumiritinga. 

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar da 
matéria e a considerou jurídica, constitucional e legal, com a Emenda n° 1, 
que apresentou, a fim de retificar o nome da entidade. 

Dando continuidade à tramitação do projeto, compete, agora, a este órgão 
colegiado apreciá-lo conclusivamente, nos termos do art. 103, I, "a", ele o art. 
102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação em referência é uma sociedade civil dotada de personalidade 

jurídica; tem por objetivo precípuo trabalhar pelo desenvolvimento da 
agropecuária e pela melhoria das condições de vida dos assentados. 

Para a consecução de seu objetivo, promove a busca de recursos materiais 
e humanos para a execução de atividades de interesse comunitário; prestigia, 
estimula e ajuda as iniciativas que beneficiem a comunidade e promove 
eventos sociais e recreativos. 

Dado o cunho eminentemente comunitário e assistencial de suas ações, 
consideramos conveniente e oportuno que se conceda o á entidade o título 
declaratório de utilidade pública. 

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

1.448/2001 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.439/2001 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio da Mensagem n° 188/2001, o Governador do Estado encaminhou 

a esta Casa o projeto de lei em exame, que dispõe sobre o Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/3/2001, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c a 
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alinea "a" do inciso 111 do art. 102 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos 

Militares do Estado de Minas Gerais, revogando o Regulamento Disciplinar 
da Policia Militar do Estado de Minas Gerais aprovado pelo Decreto n• 
23.085, de 10/10/83. 

O novo código totaliza 102 artigos, organizados em 9 titulas. O Titulo I 
define as finalidades da lei, seu âmbito de aplicação, os principias gerais da 
ética militar, da hierarquia e da disciplina. 

O Titulo 11 define transgressão disciplinar, tipifica as transgressões 
disciplinares e estabelece os principias para o julgamento da transgressão. 
Além disso, especifica as causas de justificativa, as circunstâncias 
atenuantes e as agravantes e a correspondência entre a pontuação negativa 
e as sanções disciplinares a serem aplicadas. 

O Titulo 111 enfatiza o caráter preventivo e educativo das sanções 
disciplinares, definindo sua natureza e amplitude, sua forma de execução, as 
regras que deverão presidir sua aplicação, a competência para aplicar 
sanções disciplinares e a anulação da punição. Seu Capitulo 11 traz como 
novidade o instituto da disponibilidade cautelar. 

O Titulo IV classifica o conceito atribuído ao militar em termos de 
pontuação positiva ou negativa, que repercutirá como circunstância 
atenuante ou agravante, ou como critério para a concessão das recompensas 
previstas no Titulo V. 

O Titulo V regulamenta as recompensas, definidas como prêmios 
concedidos aos militares em razão de atos meritórios, serviços relevantes e 
ausência de sanções disciplinares. Seu Capítulo I define e especifica as 
recompensas. O Capitulo 11 define a competência para a concessão, e o 
Capitulo 111 dispõe sobre a ampliação, restrição e anulação de recompensas. 

O Titulo VI contém as regras para a comunicação e a queixa disciplinares e 
regula o recurso disciplinar. 

O Titulo VIl trata da finalidade, nomeação e composição do Conselho de 
Disciplina. Seu Capítulo 11 trata das peças fundamentais do processo 
especial, pelo qual o órgão emite parecer sobre a incapacidade da praça para 
permanecer na situação de atividade ou inatividade nas instituições militares 
estaduais. Os Capítulos 111 e IV contêm as normas procedimentais que regem 
o funcionamento do Conselho. 

O Título VIII dispõe sobre a nomeação dos integrantes do Conselho de 
Ética e Disciplina Militares, sua finalidade e seu funcionamento . 

O Título IX contém as disposições gerais, entre as quais as regras gerais 
de prazo e prescrição. 

O projeto faz-se acompanhar de um Anexo Único, com os quesitos para a 
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perícia psicopatológica prevista no art. 74 da lei. 

A proposição atende ao previsto na alínea "f' do inciso 111 do art. 66 da 
Constituição do Estado quanto às regras de iniciativa privativa do Governador 
do Estado. 

O exame da constitucionalidade, entretanto, não pode restringir-se às 
questões da iniciativa e da competência do ente da Federação para legislar 
sobre a matéria. Há que se verificar, também, se princípios fundamentais da 
Lei Magna, a exemplo daqueles contidos em seu art. 5°, estão sendo 
observados pela proposição. Por esse motivo, apresentamos diversas 
emendas, objetivando aperfeiçoar a sintonia do projeto com o espírito da 
ordem constitucional vigente. 

A Emenda n° 1 pretende adequar o texto em exame ao § 5° do art. 226 da 
Constituição da República, segundo o qual "os direitos e deveres referentes à 
sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher''. 

A Emenda n° 2 pretende resolver o problema que seria criado, na versão 
original do projeto, para os lideres políticos que tenham a denominação 
hierárquica incluída no nome eleitoral, a exemplo de dois de nossos colegas 
parlamentares. 

A Emenda no 3 quer dar uma redação inteligível ao parágrafo único do art. 
ao. 

A Emenda n° 4 tem o objetivo de atualizar o projeto: o alcoolismo já não ê 
visto como um desvio de conduta, mas como uma doença, e, como tal, deve 
receber atenção terapêutica. 

A Emenda no 5 visa a tornar mais precisa a redação do inciso IX do art. 12. 
A Emenda n° 6 pretende adequar o texto à Constituição da República. 

Parece-nos absurdo que evitar dano ao serviço ou á ordem pública possa 
justificar transgressões como aquelas previstas no inciso I do art. 12 - ato 
atentatório à dignidade da pessoa, ofensivo à cidadania ou aos direitos 
humanos. Parece-nos, ainda, absurdo que sejam aceitas como justificação 
para transgressões como a coação e a ofensa, capituladas, respectivamente, 
nos incisos IV e V do art. 12. 

A Emenda n° 7, ao excluir a premeditação do rol das circunstâncias 
agravantes, visa a adequar o projeto às doutrinas prevalentes na seara penaL 

A Emenda n° 8 aumenta a competência do Governador do Estado para 
conceder recompensas, tornando-a compatível com a competência 
constitucional do Chefe do Executivo para exercer o comando superior da 
Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do inciso XXV do 
art. 90 da Constituição EstaduaL 

A Emenda n° 9 quer coibir qualquer protelação da autoridade em 
encaminhar a queixa à autoridade superior. 

A Emenda n° 1 O funda-se no princípio da isonomia. Ao prescrever o 
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julgamento de oficiais e praças pela mesma Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, contribui para acabar com privilégios e 
discriminações. 

A Emenda n° 11 busca evitar que a falta de formalidades preconizada pelo 
dispositivo eliminado provoque vícios no processo. 

A Emenda n° 12, ao exigir a motivação das decisões que indeferirem 
diligências, previne cerceamento de defesa. 

As Emendas n° 13 e 14 visam a adequar o texto as Emendas n°s 26, 27 e 
28. 

A Emenda n° 15 visa a adequar o texto ao que dispõe o§ 4° do art. 125 da 
Constituição da República, que estabelece o seguinte: 

"Art. 125- ............................................................. . 
§ 4° - Compete a Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais 

militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo 
ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos 
oficiais e da graduação das praças". 

A Emenda n° 16 procura evitar que o militar em julgamento perante o 
Tribunal de Justiça Militar continue a exercer funções policiais, 
comprometendo, assim, o trabalho em prol da manutenção da ordem pública 
e da segurança do cidadão. 

A Emenda n° 17 intenta dar maior autonomia ao Conselho de Disciplina, 
evitando que ele fique a mercê da autoridade que o convocou. 

A Emenda n° 18 tem como objetivo limitar a discricionaridade do 
Comandante-Geral, evitando o esvaziamento dos trabalhos do Conselho de 
Disciplina. 

A Emenda n° 19 corrige um erro material, visto que o militar da reserva não 
usa farda. 

A Emenda n° 20 funda-se no princípio da isonomia, evitando que as praças 
tenham tratamento diferente daquele dispensado aos oficiais. Alias, cumpre 
notar que a discriminação, numa corporação militar, serve para fomentar 
divisões nocivas, prejudicar o trabalho da instituição, minar-lhe as bases e 
enfraquecê-la, com graves prejuízos para a disciplina, para a eficiência no 
atendimento ao cidadão e para a segurança. O principio da hierarquia não 
pode servir de pretexto para privilégios; deve, antes, estar alicerçado na 
qualidade das lideranças. O respeito devido pelo subordinado não é algo que 
possa ser imposto, mas que se conquista pela atitude ética, pela pratica da 
justiça e da eqüidade, pelo bom exemplo e pelas virtudes do caráter. 

As Emendas nos 21 e 22 visam a adequar o projeto ao enunciado da 
Súmula n° 56, do Supremo Tribunal Federal, que determina o seguinte: 
"Militar reformado não está sujeito a pena disciplinar" . 

As Emendas n°s 23 e 24 objetivam adequar os artigos que modificam ao 
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texto da Emenda n° 15. 

A Emenda n° 25 faz com que o sistema de pontuação instituído pelo projeto 
substitua o caderno de registro, que, segundo a legislação vigente, que 
pretendemos mudar, é utilizado como instrumento de avaliação dos oficiais. 

As Emendas n°s 26, 27 e 28 substituem o termo "Conselho de Disciplina" 
por terminologia mais adequada ao Direito Administrativo contemporãneo. 

Conclusão 
Dadas essas razões, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.439/2001 com as Emendas n°s 1 a 28, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao inciso XII do art. 8° a seguinte redação: 
"Art. 8°- .............................................................. . 
XII- garantir a assistência moral e material à família ou contribuir para ela;". 

EMENDAW2 
Dê-se à alínea "c" do inciso XVI do art. 8° a seguinte redação: 
" Art. ao -............................................................... . 
XVI- .................................................................... . 
c) no exercício de cargo de natureza civil na iniciativa privada;". 

EMENDAW3 
Dê-se ao parágrafo ·único do art. ao a seguinte redação: 
"Art. ao- .................................................................. . 
Parágrafo único - Os princípios éticos orientarão a conduta do militar e as 

ações dos Comandantes para adequá-las às .exigências das Instituições 
Militares Estaduais, dando-se, sempre, entre essas ações, preferência 
àquelas de cunho educacional.". 

EMENDAW4 
Acrescente-se ao art. 12 o seguinte parágrafo único: 
"Art. 12- ............................................................... . 
Parágrafo único - Na hipótese do inciso VI, a aplicação da sanção será 

sempre precedida das medidas terapêuticas cabíveis.". 
EMENDAN"5 

Dê-se ao inciso IX do art. 12 a seguinte redação: 
"Art.12- ...................................................................... . 
IX - utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado para satisfazer 

a interesses pessoais;". 
EMENDAW6 

Suprima-se do inciso 11 do art. 1a a expressão "dano ao serviço ou à ordem 
pública". 

EMENDA N° 7 
Suprima-se a alínea "c" do inciso V do art. 20, renumerando-se as alíneas 
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EMENDA N° 8 

Dê-se ao inciso I do art. 53 a seguinte redação: 
"Art. 53- ..................................................... . 
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I -o Governador do Estado, as previstas nos incisos 1,111 e IV do parágrafo 
único do art. 51 e as que lhe são atribuidas em leis ou códigos;". 

EMENDA N°9 
Acrescente-se ao art. 59 o seguinte § 2°, renumerando-se os demais 

parágrafos: 
"Art. 59- ........................................................................ . 
§ 2° - A autoridade de que trata o parágrafo anterior terá o prazo de três 

dias para encaminhar a queixa, sob pena de incorrer no disposto no inciso 
XVI do art. 13 desta lei.". 

EMENDA N° 10 
Exclua-se do inciso 111 do§ 2° do art. 67 a expressão "de Justificação". 

EMENDA N° 11 
Suprima-se o § 3° do art. 69. 

EMENDA N° .12 
Dê-se ao inciso VIl do art. 71 a seguinte redação: 
"Art. 71 - .................................................................... . 
VIl - a Comissão providenciará quaisquer diligências que entender 

necessárias á completa instrução do processo, até mesmo acareação de 
testemunhas e exames periciais, e indeferirá, motivadamente, solicitação de 
diligência descabida ou protelatória.". 

EMENDA N" 13 
Dé-se ao art. 73 a seguinte redação: 
"Art. 73 - Quando forem dois ou mais os acusados por faltas disciplinares 

conexas que justifiquem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, 
adotar-se-á o principio da economia processual, instaurando-se um único 
processo.". 

EMENDAN° 14 
Dê-se ao § 1 o do art. 73 a seguinte redação: 
"Art. 73- ................................................................ . 
§ 1° - Quando os envolvidos forem de unidades diferentes dentro do 

mesmo sistema hierárquico, o Comandante da unidade de Direção 
Intermediária instaurará o Processo Administrativo Disciplinar; quando não 
pertencerem ao mesmo sistema hierárquico, a instauração caberá ao 
Corregedor da IM E.". 

EMENDA N° 15 
Dê-se ao § 1 o do art. 75 a seguinte redação: 
"Art. 75- ........................................................ .. 
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§ 1 o - Os autos que concluírem pela demissão de militar da ativa serão 

encaminhados pelo Comandante-Geral ao Tribunal de Justiça Militar, para 
decisão, nos termos do disposto no § 4° do art. 125 da Constituição da 
República.". 

EMENDA N° 16 
Dê-se ao§ 2° do art. 75 a seguinte redação: 
"Art. 75- ......................................................... . 
§ 2° - Enquanto os autos de que trata o parágrafo anterior aguardarem a 

decisão final do Tribunal de Justiça Militar, o militar será afastado do serviço 
de policiamento e será aproveitado em outros setores da corporação, sem 
prejuízo da percepção de vencimentos e vantagens do cargo. 

EMENDA N° 17 
Suprima-se, do art. 77, a expressão "ou modificar sua composição". 

EMENDA N" 18 
Dê-se ao art. 78 a seguinte redação: 
"Art. 78 - O Comandante-Geral poderá modificar, motivadamente, as 

decisões da autoridade convocante do Conselho de Disciplina, quando ilegais 
ou flagrantemente contrárias às provas dos autos.". 

EMENDA N° 19 
Substitua-se, no art. 95, o número "XVII" pelo número "VIl". 

EMENDA N° 20 
Substitua-se a expressão "praça" por "militar'' nos arts: 35, 64, 65, 74, no 

parágrafo único do art. 65, no parágrafo único do art. 31, no § 2° do art. 69, 
nos§§ 1° e 2° do art. 72 e no§ 2° do art. 73. 

EMENDA N°21 
Substitua-se, no inciso 11 do art. 2°, a expressão "militares inativos" por 

"militares da reserva remunerada". 
EMENDA N° 22 

Suprima-se, no inciso VIl do art. 23, a expressão "ou reformado". 
EMENDA N° 23 

Substitua-se, no "caput" do art. 72, a expressão "aplicação da demissão 
disciplinar" por "aplicação do disposto no§ 1° do art. 75". 

EMENDA N° 24 
Substitua-se, no § 1° do art. 72, a expressão "será efetivada a sua 

demissão" por "serão efetivadas as providências previstas no§ 1° do art. 75". 
EMENDA N°25 

Acrescente-se ao art. 99 o seguinte inciso IV: 
"Art. 99- ................................................................ .. 
IV - fica abolido o caderno de registro como instrumento de avaliação do 

oficial da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais.". 
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EMENDA N° 26 

Substitua-se a expressão "Conselho de Disciplina" por "Processo 
Administrativo Disciplinar" no Título VIl e nos arts. 65 e 71, no parágrafo 
único do art. 65 e no inciso 111 do art. 67. 

EMENDA N° 27 
Substitua-se a expressão "Conselho de Disciplina" por "Comissão de 

Processo Administrativo Disciplinar'' nos arts. 64, 66, 67, 68, 75 e 77, no 
inciso V do art. 69, no§ 2° do art. 69 e no§ 1° do art. 70. 

EMENDA N° 28 
Substitua-se a expressão "Conselho" por "Comissão" no art. 72, nos §§ 1°, 

2°, 3° e 4° do art. 67, nos incisos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII e 
XIX do art. 71, no item 1 do inciso V do art. 71 e no item 4 do inciso VI do art. 
71. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz - Maria Olívia -

Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.520/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Bancada do PT, o projeto de lei em análise cria a Comissão 
Estadual de Transportes sobre Trilhos e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 4/5/2001, foi o projeto distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e· Obras 
Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a esta Comissão 
analisar a matêria quanto aos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise cria a Comissão Estadual de Transportes sobre 

Trilhos, que terá a função de zelar pela qualidade dos serviços ferroviários, 
metroviários e de bondes, prestados no território do Estado, notadamente 
quanto aos aspectos de regularidade, eficiência, segurança e impacto 
ambiental. 

De acordo com o projeto, a Comissão será composta de quatorze 
membros, entre os quais se incluem representantes dos Poderes Legislativo 
e Executivo, de sindicatos e associações ligados às modalidades de 
transporte sobre trilhos, do Conselho Regional de Engenharia e um 
representante eleito pelo conjunto dos municípios de cada região 
administrativa, onde exista tráfego de veículos sobre trilhos. 

O projeto estabelece que a função de membro da Comissão não será 
remunerada, tendo-se em vista o seu relevante interesse público, e traça 
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quais serão as competências da Comissão. Prevê, ainda, que as 
concessionárias dos serviços de transporte sobre trilhos deverão permitir, 
mediante solicitação, o livre acesso dos membros da Comissão a suas 
instalações e aos locais onde ocorrerem acidentes e que deverão fornecer 
índices e dados relativos a produtividade no setor, investimentos, quadro de 
pessoal, relatórios de acidentes, programas de manutenção, além de outros 
que a Comissão julgue necessários. 

Por fim, prevê que as despesas referentes ao cumprimento da lei correrão 
por conta do Estado de Minas Gerais, ficando a cargo da Secretaria de 
Transportes e Obras Públicas a regulamentação dos repasses de verbas 
necessárias. 

O que se nota, da análise da justificativa que acompanha o projeto e das 
competências traçadas para a Comissão, ê que se pretende criar um órgão 
com a função de fiscalizar a prestação dos serviços ferroviários no Estado, de 
apurar as causas que vêm motivando os acidentes ferroviários nos últimos 
tempos e, assim, propor soluções e ações preventivas para a melhor 
prestação desses serviços. 

Primeiramente, cumpre-nos informar que a competência para explorar, 
diretamente ou mediante delegação, os serviços de transporte ferroviário que 
transponham os limites de Estado ou território é da União, conforme dispõe o 
art. 21, XII, "d", da Constituição Federal. Tal serviço era prestado, no território 
estadual, pela Rede Ferroviária Federal, concessionária federal constituída 
sob a forma de sociedade de economia mista, até ser privatizado. 

Quanto á exploração dos serviços de transporte ferroviário que não 
transponham os limites do Estado, ressalte-se que, embora a Constituição 
Estadual estabeleça, em seu art. 10, IX, que ela é de competência do Estado, 
diretamente ou mediante concessão, todas as linhas ferroviárias que se 
encontram em território estadual compõem a malha interestadual de 
transporte ferroviário, sendo, portanto, concessões federais. 

Diante de tais fatos, constata-se que não cabe a uma comissão estadual a 
fiscalização dos serviços cuja exploração é de competência da União. A Lei 
Federal n• 8.987, de 13/2/95, que regula a prestação de serviços públicos 
sob o regime de concessão e permissão, dispõe que a fiscalização do 
concessionário será realizada pelo poder concedente responsável pela 
delegação, com a cooperação dos usuários. Esse dispositivo legal retira, 
pois, a competência da Comissão que se pretende criar para fiscalizar os 
serviços ferroviários no Estado. E tendo-se em vista que o objetivo maior do 
projeto é apurar as causas que motivaram os últimos acidentes na malha 
ferroviária federal, nota-se, aqui, um esvaziamento da proposta devido á 
invasão de competência na seara federal. 

No tocante, entretanto, aos serviços metroviários estaduais, é importante 
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frisar que, como a sua exploração é de competência do Estado, caberia a 
este a sua fiscalização, que poderia ser exercida por meio do controle interno 
e externo da administração pública. 

Em relação ao controle interno, a competência para exercê-lo é do Poder 
Executivo, ao qual compete a prestação direta ou indireta do serviço. Assim, 
um organismo de composição mista, criado para atuar no ãmbito da 
prestação do serviço público de transporte ferroviário, constituiria um 
prolongamento do Poder Executivo, com o objetivo de auxiliá-lo e fiscalizá-lo, 
por meio do autocontrole. Todavia, o projeto, ao criar uma comissão para 
exercê-lo, enseja a criação de um órgão vinculado administrativa e 
financeiramente á Secretaria de Transportes e Obras Públicas, ferindo, desse 
modo, as normas de iniciativa legislativa traçadas pela Constituição Estadual. 
A propósito, o art. 66, 111, "f', do referido diploma dispõe que compete 
privativamente ao Governador a iniciativa de matéria que envolva a 
organização de órgãos da administração pública. 

A respeito do controle externo, registre-se que já existe, na Assembléia 
Legislativa, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, á 
qual compete estudar assuntos referentes à política estadual de 
planejamento, gerenciamento, construção e manutenção dos sistemas de 
transporte ferroviário no Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.520/2001. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Maria Olivia -

Márcio Kang ussu - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.522/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em apreço, do Deputado Fábio A velar, acrescenta dispositivo 
á Lei no 9.944, de 20/9/89, que altera dispositivos da Lei n° 6. 763, de 
26/12/75, e da Lei n° 9.758, de 10/2/89. 

Publicado em 5/5/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão, nos 
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, 
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Ao alterar a Lei n° 9.444, de 1989, o projeto pretende incluir as operações 

para aquisição de lãmpadas fiuorescentes compactas - LFCs - entre aquelas 
isentas do Imposto sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
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de Comunicação - ICMS. 

Nos termos da fundamentação do projeto, a medida torna-se necessária 
como incentivo ao programa de racionamento de energia elétrica, adotado 
em face da difícil situação do País em decorrência de problemas hidrológicos. 

As LFCs consomem uma quantidade mínima de energia, se comparadas 
com as lâmpadas convencionais, e, embora seu custo seja elevado, possuem 
durabilidade muito superior. 

A isenção do ICMS incidente sobre as operações com as mencionadas 
lâmpadas poderá diminuir o seu custo no varejo, facilitando o acesso ao 
produto, particularmente por parte de consumidores de menor poder 
aquisitivo. 

A matéria insere-se entre aquelas que devem ser objeto de apreciação 
nesta Casa Legislativa, nos termos do disposto no art. 61, 111, da Constituição 
do Estado. 

O ICMS é um tributo previsto no art. 155, 11, da Carta da República, e sua 
instituição é da competência dos Estados federados, que deverão 
estabelecer, ainda, mediante lei, os casos de não-incidência e isenção, entre 
outros, em obediência aos parâmetros estabelecidos pelo próprio Texto 
Constitucional, pela legislação complementar e ordinária e pelas resoluções 
do Senado Federal. 

E conveniente ressaltar que o Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ -, órgão que congrega representantes de todos os Estados para 
disciplinar questões tributárias, celebrou o Convênio n° 27/2001, isentando da 
incidência do ICMS as operações com lâmpadas fluorescentes de descarga 
em baixa pressão, de base única, com ou sem reator eletrõnico incorporado, 
ass1m como aquelas com lâmpadas de vapor de sódio, de alta pressão. 

O convênio entrou em vigor em 29/5/2001, produzindo efeitos até 
3117/2001, ao passo que o projeto pretende consolidar a isenção, que 
passaria a ter caráter definitivo. 

Poder-se-ia argumentar que a proposta afronta disposições constantes na 
Lei Complementar Federal no 101, de 4/5/2000, que condiciona a concessão 
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de 
receita ao acompanhamento da estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício correspondente ao inicio de sua vigência e nos dois 
seguintes, à demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária ou à adoção de mecanismos de compensação 
de receita. 

Ainda que a proposta não trate propriamente de incentivo fiscal, deve ser 
avaliada sob essa ótica, quando da apreciação do seu mérito, dada a 
impossibilidade de esta Comissão lidar com tais elementos técnicos. Deve-se 
levar em conta, ainda, o atual quadro de carência no fornecimento de 
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energia, sendo premente a necessidade de medidas que proporcionem 
menor consumo de água por parte das usinas geradoras. 

Por último, importa salientar a inexistência de vedação a que se instaure o 
processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria não se 
insere entre aquelas arroladas no art. 66 da Constituição mineira. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela jurídicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.522/2001. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Sebastião Costa, relator - Maria Olivia -

Sávio Souza Cruz -Márcio Kangussu. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 12/6/2001, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do falecimento 

do Sr. Celso Barbi Filho, ocorrido em 24/5/2001, no Estado de Goiás. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Sávio Souza Cruz, dando ciência à Casa do falecimento do 
Sr. Máximo Abraão, ocorrido em 7/6/2001, em Belo Horizonte. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a "d", do 

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com a Associação do Comércio e Indústria de Pouso 

Alegre - ACIPA - pelos 79 anos de sua fundação (Requerimento n• 
2.173/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Sr. Caio Borges Chaves, sócio proprietário da 
Indústria de Embalagens Santana S.A. pelos 40 anos de atividades dessa 
empresa (Requerimento n• 2.191/2001, da Deputada Maria Olivia); 

de congratulações com o Município de Cachoeira de Minas pelos 77 anos 
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento n• 2.276/2001, do 
Deputado Ambrósio Pinto); 

de congratulações com o Município de Cambuí pelos 109 anos de sua 
emancipação político-administrativa (Requerimento n• 2.279/2001, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Sra. Adriene Barbosa de Faria Brito por sua 
eleição como Presidente da Associação Mineira dos Municípios 
(Requerimento n• 2.281/2001, do Deputado Alberto Bejani). 
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ATAS 

ATA DA 255" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13/6/2001 
Presidência dos Deputados Ivo José e Anderson Adauto 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-
2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei 
n• 1.592/2001 - Requerimentos n•s 2.327 a 2.329/2001 - Proposição Não 
Recebida: Projeto de lei do Deputado Luiz Fernando Faria - Comunicações: 
Comunicação do Deputado Mauri Torres - Interrupção e reabertura dos 
trabalhos ordinários - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelino de Carvalho - Adelmo 

Carneiro Leão -Agostinho Silveira - Ailton Vilela -Alberto Bejani - Alencar da 
Silveira Júnior - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antõnio Genaro - Bilac 
Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo 
- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto- Fábio A velar- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo- João Pinto Ribeiro- José Braga- José Milton - Luiz Menezes - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis- Maria José Haueisen - Maria Olivia 
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau 
- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - 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 
da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°- Secretário, procede á leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições. 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.592/2001 

Dá a denominação de Itália Cautiero Franco ao trecho da Rodovia 900 
AMG, entre o entroncamento da MG-126, município de São João 
Nepomuceno ao entroncamento da BR 267, município de Argirita. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominado Itália Cautiero Franco, o trecho da Rodovia 900 

AMG/3015, entre o entroncamento da MG 126- Distrito de Roça Grande, no 
Município de São João Nepomuceno, e o entroncamento da BR 267 - Distrito 
de Taruaçu, no Município de Argirita. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2001. 
Bené Guedes 
Justificação: Ao sugerirmos o nome da saudosa Sra. Itália Cautiero Franco, 

mãe do nosso Governador Itamar Franco, para o trecho acima citado, que, 
depois de .pavimentado, beneficiará diretamente as localidades de Argirita, 
Roça Grande, Taruaçu e São João Nepomuceno, assim como outros 
municípios limítrofes, estamos prestando singela homenagem a uma pessoa 
que tinha com essa região laços profundos de amizade, afinidade e total 
identificação, além de fazermos jus ao grande carinho que Itamar Franco 
nutre pela região da Zona da Mata, sempre apoiando e criando condições 
favoráveis para o seu desenvolvimento. 

Por tudo isso e pela identificação que nós, mineiros, temos com o nosso 
Governador, sugerimos aos nobres pares a aprovação da presente 
proposição. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.327/2001, do Deputado Bené Guedes, pleiteando seja solicitada ao 

Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG a transformação 
da 34• Companhia de Policia Militar, de Leopoldina, em companhia especial. 
(-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 2.328/2001, do Deputado Bené Guedes, pleiteando seja solicitada ao 
Governador do Estado a implantação do quadro suplementar de Assistente 
Jurídico de estabelecimento penitenciário, previsto na Lei n• 13.054, de 
23/12/98. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.329/2001, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa o discurso proferido pelo Sr. Mário Soares, 

~----------------------------------__J 
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-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 
de receber a seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI N° 
Dá a denominação de D. Itália Cautiero Franco á rodovia que interliga os 

Municípios de Argirita e São João Nepomuceno. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominada D. Itália Cautiero Franco a rodovia que interliga 

os Municípios de Argirita e São João Nepomuceno. 
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 Fernando Faria 
Justificação: Com a apresentação deste projeto, queremos perpetuar a 

memória da saudosa e tão querida pessoa que foi D. Itália Cautiero Franco. 
Para tanto, pretendemos tomar emprestado seu nome para denominar a 
rodovia que serve de via de interligação de dois municípios situados na Zona 
da Mata, a saber. Argirita e São João Nepomuceno. 

A homenageada pautou sua vida pela dedicação á família. Sempre foi 
zelosa e atenta à educação dos filhos, dos quais temos o Dr. Itamar Franco, 
Governador deste Estado. 

Por tais considerações, estamos certos de que os colegas parlamentares 
haverão de dar apoio à aprovação desta proposta. 

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Bené 
Guedes. 

Comunicações 
- É, também, encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Mauri 

Torres. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 o do art. 22 do 
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a realização do 
ciclo de debates sobre o tema "Colapso Energético e Alternativas para a 
Crise". 

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

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão reabertos os nossos 
trabalhos ordinários. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
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quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 18, 
às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 763 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Ás nove horas e trinta minutos do dia seis de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende e Luiz 
Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a 
Deputada Elaine Matozinhos. O Presidente, Deputado Edson Rezende , 
declara aberta a reunião e procede à leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e subscrita pelo Presidente. O Deputado Edson 
Rezende procede à leitura de oficios do Sr. Francisco Procópio Gomes, de 
ltabira, pedindo ajuda da Comissão; da Sra. Milena Uiara Gomes, Diretora do 
Interior da Defensoria Pública, em resposta ao Requerimento n° 2.063/2001, 
da Comissão; do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, em resposta a 
denúncia do Sr. Antônio Leal Dutra; da Secretária da Justiça, sobre pedido da 
Comissão a respeito da cadeia pública de Montes Claros; do Presidente da 
OAB-MG, justificando ausência a reunião destinada a discutir assunto 
pertinente á defensoria pública; da Sra. Patricia Medina Varotto, Promotora 
de Justiça, encaminhando documentação; do Sr. José Carlos Ferreira, de 
Santa Luzia, encaminhando informações; da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de Minas Gerais, pedindo ajuda da Comissão; do 
Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, em que solicita providências 
em relação a crime de tortura cometido por policial militar; do Comandante do 
1° Comando Regional da PM de Teófilo Otôni, comunicando a reintegração 
de posse da Fazenda São Pedro e que a operação policial prevista foi 
adiada; dos Srs. Sérgio Manuel Pires, de Caratinga, e Adiler Higino da Silva, 
encaminhando denúncias; do Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados, esclarecendo alteração no horário da VI 
Conferência Nacional de Direitos Humanos; do Sr. Sebastião Ferreira de 
Meirelles, encaminhando denúncia; da Juiza de Direito da 2• Vara de 
Janaúba, pedindo providências relativas ao internamento dos menores 
infratores que menciona; da Sra. Heloisa Coutinho do Amaral, da Secretaria 
Municipal de Habitação, prestando informações sobre a situação dos 
moradores do Bairro Taquaril; da Sra. Ednéia Maria de Siqueira, 
encaminhando denúncia; da Sra. Neila Batista, Vereadora à Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, encaminhando convite para reunião especial em 
que se discutirá o tema "o crescimento da corrupção no Brasil"; do Sr. Walter 
Martins da Silva, de ltabira, solicitando providências da comissão para os 
fatos que menciona; do Sr. Arlelio de Carvalho Lage, Procurador do Trabalho, 
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encaminhando cópia de relatório de inspeção realizada pela Procuradoria 
Regional do Trabalho - 3• Região na sede da empresa Skala Dancing Show, 
de lpatinga; do Sr. Wenceslau da Mata, Vereador à Câmara Municipal de 
Passa Quatro, em que pede se dê conhecimento aos membros da Comissão 
de requerimento e pronunciamento que encaminha; do Sr. Fabiano Ferreira 
Dias, acusando recebimento de oficio da Comissão e pedindo ajuda; do Sr. 
Gladson da Silva, detento da Penitenciária Nelson Hungria, pedindo ajuda 
para o que menciona; do Sr. Juraci Batista de Lima, de Patos de Minas, 
apresentando denúncia contra o Delegado Regional da 10• DRSP; do Sr. 
lsael Correia de Menezes, apresentando denúncia contra o Departamento de 
Terapia Ocupacional do Hospital Galba Velloso; do Sr. Walter Martins da 
Silva, de ltabira, solicitando providências da Comissão para os fatos que 
relata; do Sr. Vitor Carvalho, pedindo providências da Comissão para o que 
menciona; do Centro Cultural Nansen Araújo, de Belo Horizonte, 
encaminhando convite para o 111 Encontro Mineiro de Prevenção e 
Tratamento da Dependência Química; denúncia anônima contra o Prefeito 
Municipal de Santa Luzia; da Sra. Morgana Ferreira de Souza, apresentando 
denúncia contra a Delegacia de Furtos e Roubos; da Corregedora-Chefe da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, encaminhando resposta relativa ao 
caso do servidor Geraldo de Souza; do Comandante-Geral da PMMG, 
encaminhando resposta relativa à denúncia de Hélio Gomes Carvalho Filho e 
Félix Mendes Tavares, de Pequi; do Secretário da Segurança Pública, em 
resposta ao Requerimento n• 2.111/2001; do Sr. Cláudio Antônio Clementino, 
encaminhando denúncia; do Secretário da Segurança Pública, em resposta 
ao Requerimento n• 2.001/2001; da Secretária da Justiça, informando que 
encaminhou o Requerimento n• 2.161/2001 à Secretaria da Segurança 
Pública; do Sindicato dos Delegados de Policia; do Sr. Paulão, Vereador à 
Cãmara Municipal de Belo Horizonte, encaminhando cópia de moção de 
congratulações com a Comissão pela realização de audiência pública sobre a 
questão racial; do Secretário da Segurança Pública, respondendo a pedido 
de transferência do detento Eduardo Ferreira de Souza; do Sr. Crelber 
Procópio Rocha, pedindo ajuda para o que menciona. O Presidente comunica 
o recebimento do relatório da visita da Comissão ás instalações da Academia 
de Policia Militar, nesta Capital. A seguir, o presidente informa que a reunião 
se destina a debater, a pedido da Deputada Elaine Matozinhos, a situação de 
abandono em que se encontram as crianças em nosso Estado e convida a 
compor a Mesa os Srs. Wellerson Eduardo Correa, representante da 
Procuradora-Chefe da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; Gira 
Sampaio, representante do Secretário Municipal de Assistência Social; 
Dagoberto Alves Batista, Delegado da Divisão de Orientação e Proteção a 
Criança e ao Adolescente, e José Ronaldo Vasconcelos de Albergaria, 
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Coordenador da Promotoria da Área de I nfãncia e Juventude. O 
Presidente passa a palavra aos membros da Mesa, para suas considerações, 
e logo após passa-se à fase de debates, confomre 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, detemrina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Elbe Brandão- Luiz Tadeu Leite. 

ATA DA 32" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Ás dez horas e trinta minutos do dia sete de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Hely 
Tarqüinio, Sebastião Navarro Vieira, Cristiano Canêdo e Sargento Rodrigues, 
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 Cristiano Canêdo, 
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 tem por finalidade apreciar o parecer do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, designado relator do Projeto de Lei Complementar n° 
28/2000, do Procurador-Geral de Justiça, no 2° turno. O Deputado Sebastião 
Navarro Vieira emite seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. Colocado em discussão 
e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, com 
discussão e votação de proposições da Comissão, oportunidade em que os 
membros da Comissão decidem que as reuniões ordinárias serão realizadas 
todas as quartas-feiras, às 14 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Sávio Souza Cruz - Sebastião Navarro 

Vieira - Doutor Viana. 
ATA DA 33" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Ás quinze horas do dia doze de junho de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Sebastião Navarro 
Vieira e Sávio Souza Cruz (substituindo este ao Deputado Sargento 
Rodrigues, por indicação da liderança do PSB), membros da supracitada 
Comissão. O Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a 
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reumao. O Deputado Sávio Souza Cruz faz 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 debater, em audiência 
pública, a repercussão do Projeto de Lei n° 1.449/2001, do Deputado Sávio 
Souza Cruz, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público - OSCIPs -, institui e disciplina o Termo de Parceria e dá 
outras providências. Registra-se a presença dos seguintes convidados: Srs. 
Renato Barros, Coordenador da Frente contra a Destruição dos Serviços 
Públicos; Eni Carajá Filho, representante do SINDI-SAÚDE e do Conselho 
Estadual de Assistência Social; Otaviano Augusto de Oliveira Costa, 
representante do SINDIPÚBLICOS; Sra. Maria Dolores Cunha Pinto, membro 
do Conselho da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; Srs. 
Mauro Guimarães Werkema, Presidente da Fundação Clóvis Salgado; 
Epaminondas Bittencourt, ex-Coordenador de Relações Trabalhistas da 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração - SERHA -; 
Lourival Andrade, Presidente do Instituto de Educação, Integração e 
Desenvolvimento Social - IBEIDS -; Paulo Hau's Martins, advogado e 
especialista no tema em debate. O Deputado Sávio Souza Cruz, na 
qualidade de autor do projeto em debate, tece suas considerações iniciais. 
Após, usam a palavra todos os convidados, que apresentam suas sugestões. 
Registra-se a presença do Deputado Doutor Viana. Passa-se à fase de 
debates, com a participação dos Deputados e convidados, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Registra-se, neste momento, a presença do 
Deputado Miguel Martini, autor do requerimento que suscitou esta audiência 
pública. O Sr. Lourival Andrade entrega ao Presidente da Comissão proposta 
de realização de seminário estadual intitulado "O Poder Público e o Terceiro 
Setor", apoiada pelos Srs. Eni Carajá Filho e Renato Barros, pela Sra. Maria 
Dolores Cunha Pinto e pelo Sr. Otaviano Augusto de Oliveira Costa, 
presentes nesta reunião. 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, 13 de junho de 2001. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Cristiano Canêdo -

Sargento Rodrigues. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.539/2001 

EMENDA N° 1 
Dê-se a seguinte redação ao inciso IX do art. 8°: 
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Art. ao- ......................................... . 
IX - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos 

investimentos em obras previstos para 2002, especificados por município, 
identificando-se o estágio em que se encontram, o cronograma físico-
financeiro para sua conclusão e as etapas a serem executadas com as 
dotações consignadas no projeto de lei orçamentária. 

Sala das Reuniões, 7 de junho de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDA N° 2 
Acrescente parágrafo ao art. 34: 
Art. 34- ................................................. . 
§ - Para fins do disposto no caput, ficam os Poderes do Estado obrigados a 

manter atualizados os dados de execução orçamentária no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-
MG 

Sala das Reuniões, 7 de junho de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDA N°3 
Acrescente-se ao art. ao o seguinte inciso: 
- demonstrativos dos recursos a serem aplicados nos programas, projetos, 

serviços e beneficios de assistência social alocados no Fundo de Assistência 
Social. 

Sala das Reuniões, 7 de junho de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDA N°4 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
Art ..... - O Estado destinará ao Fundo de Assistência Social recursos 

equivalentes a, no mínimo, 1% da receita orçamentária corrente ordinária do 
Estado, repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos do 
total, no mesmo exercício. 

Parágrafo único - A elaboração do Orçamento do Fundo de Assistência 
Social deverá obedecer as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Estadual 
de Assistência Social. 

Sala das Reuniões, 7 de junho de 2001. 
Bancada do PT 
Justificação: Muito se diz sobre a prioridade que deve ser dada á 

assistência social nas ações de governo mas muito pouco se vê da 
transformação desta afirmativa em prática. Por exemplo, em 2000, o Estado 
gastou apenas 0,2% de sua receita orçamentaria corrente com as ações de 
Assistência Social 

O objetivo primeiro desta emenda é garantir a priorização das ações de 
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assistência social através da garantia de alocação de um percentual 
mínimo de recursos. Segundo, aprofundar a democratização do setor de 
assistência social iniciado com a aprovação da Política Estadual de 
Assistência Social. 

A implantação do Conselho Estadual de Assistência Social foi um passo 
importante mas é fundamental dar a ele o poder de elaborar as diretrizes que 
nortearão a elaboração orçamentária, isto é, quais as ações prioritárias 
dentro do setor. 

EMENDA N° 5 
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 2°: 
Art. 2°- .......................................................... . 
I - dar precedência, na alocação de recursos, aos Programas de Governo 

constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental, especialmente 
quanto aos direitos fundamentais da saúde, habitação, assistência social, 
segurança, educação, ciência e tecnologia, e desenvolvimento sustentável de 
assentamentos rurais, não se constituindo, todavia, um limite à programação 
das despesas. 

Sala das Reuniões, 7 de junho de 2001. 
Bancada do PT 
Justificação: Esta emenda tem como objetivo acrescentar a área de 

assistência social como uma das prioridades na alocação de recursos 
orçamentários. 

EMENDA N°6 
Acrescente-se o seguinte artigo à Seção li do Capítulo 111. 
Art ..... - Não poderão ser incluídos nos orçamentos despesas classificadas 

como Investimentos em Regime de Execução Especial, ressalvadas as 
decorrentes de calamidade pública. 

Sala das Reuniões, 7 de junho de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDA N°7 
Dê-se a seguinte redação ao art. 38: 
Art. 38 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e o Executivo, o Tribunal de 

Contas e o Ministério Público farão publicar, no órgão oficial dos Poderes do 
Estado, até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente ao trimestre vencido, 
por unidade orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com a 
remuneração de seus servidores, por cargo ou função, realizada nos meses 
do trimestre anterior, discriminando o número dos servidores e o total dos 
vencimentos, das vantagens de qualquer espécie e das gratificações pagas 
por função. 

Sala das Reuniões, 7 de junho de 2001. 
Bancada do PT 

. 
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Acrescentem-se ao art. 8° o seguinte inciso: 
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Art. 8° .... - Acompanharão a proposta orçamentária, alem dos quadros 
exigidos pela legislação em vigor: 

- demonstrativo dos recursos a serem aplicados na operacionalização e 
manutenção da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG e na 
Universidade de Montes Claros - UNIMONTES para fins do disposto na 
Emenda à Constituição Estadual n° 47, de 27 de dezembro de 2000. 

Sala das Reuniões, 7 de junho de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDA N°9 
Dê-se ao inciso I, do art. 2°, a seguinte redação: 
"I - dar precedência, na alocação de recursos aos programas de governo 

constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental, especialmente 
quanto aos direitos fundamentais de saúde, educação, habitação, 
saneamento básico, segurança, meio ambiente, ciência e tecnologia, 
desenvolvimento sustentável de assentamentos rurais, não se constituindo, 
todavia, limite à programação das despesas;" 

Sala das Comissões, 
Fábio A velar 

EMENDA N° 10 
Dê-se ao Parágrafo único, do art. 20, a seguinte redação: 
Art. 20- .................................. . 
"Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as 

destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal e as 
dirigidas a creches, asilos e escolas de atendimento pré-escolar." 

Sala das Comissões, 
Fábio A velar 

EMENDA N° 11 
Dê-se ao caput do art. 27, e ao seu§ 1°, as seguintes redações: 
"Art. 27 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, 

instituição financeira oficial, cuja missão ê promover e financiar o 
desenvolvimento econõmico e social do Estado de Minas Gerais, atuará no 
fomento a projetos e a programas de desenvolvimento regional, municipal, 
social e de ampliação da competitividade dos agentes econõmicos no Estado 
de Minas Gerais, de acordo com as definições do Projeto Estratégico BDMG 
2001-2004 e em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo 
Estadual." 

"§ 1° - A agência financeira oficial observará, nos empréstimos e nos 
financiamentos concedidos, as políticas de redução das desigualdades 
regionais e municipais, de geração de emprego e renda, de defesa e 
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preservação do meio ambiente e de expansão e modernização do parque 
produtivo." 

Sala das Comissões, 
Fábio A velar 

EMENDA No 12 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
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"Art ..... - Nas ações dos órgãos do Poder Executivo, terão prioridade nas 
metas constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental, em especial: 

I - Nas ações relativas ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 
a) - Alocação de recursos para implantação de projetos de saneamento, 

com tratamento ao lixo, esgoto e à recuperação de mananciais, nos 
municipios e regiões metropolitanas; 

b)- proteção e recuperação ambiental das bacias hidrográficas; 
c) - construção de sistemas de tratamento de esgoto sanitário e de 

disposição adequada de lixo nos municipios que integram os vales do 
Jequitinhonha, Mucuri e Regiões Metropolitanas; 

li - Nas ações relativas à Indústria, Comércio e Turismo: 
a) - destinação de recursos para adequação da infraestrutura física nas 

áreas do turismo rural e ecológico; 
b)- divulgação do produto turístico Mineiro; 
c) - incentivo às micro, pequenas e médias empresas; 
d)- incentivo às indústrias mineiras, com recursos do Fundo de Incentivo à 

Industrialização (FINO), com o objetivo da expansão da produção e da 
geração de empregos." 

Sala das Comissões, 6 de junho de 2001. 
Fábio A velar 

EMENDA N° 13 
Acrescenta item XIII ao art. 8° do Projeto de Lei n° 1.539/2001, que dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 
de 2002. 

Art 8' - .............................. . 
XIII - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na operacionalização 

e manutenção das atividades à total implantação e desenvolvimento da 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e da Universidade 
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -para fins do disposto no art.161 
e art.199 da constituição do Estado, com redação dada pela Emenda à 
Constituição no 47 de 27 de dezembro de 2000. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Pastor George 
Justificação: Faz-se necessário a aprovação desta emenda, tendo como 

objetivo assegurar recursos no orçamento para o exercicio de 2002. A 
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inclusão deste parâmetro legal na lei de diretrizes orçamentária - LDO - é 
que possibilitará a garantia da inclusão de recursos para UEMG e a 
UNI MONTES no orçamento do Estado. 

EMENDA N° 14 
Acrescente-se onde convier: 
Art. - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados com despesas 

decorrentes da implantação da Ouvidoria de Saúde da Mulher e do cargo de 
Ouvidor. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2001. 
Luiz Menezes 
Justificação: Faz-se necessário a emenda ora apresentada para possibilitar 

a locação orçamentária para atender despesas com a implantação e 
operacionalização da Ouvidoria de Saúde da Mulher. 

EMENDA N° 15 
Acrescente-se o seguinte artigo à Seção li do PL 1.539/2001: 
"Art .... - A Lei Orçamentária conterá dotação para fazer face às despesas 

decorrentes da execução do disposto na Lei n• 13.214, de 13/5/99, que cria a 
Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais.". 

Sala das Reuniões, de de 2001. 
Durval Ângelo 
Justificação: A Lei n• 13.214/99, que cria a Ouvidoria Ambiental do Estado 

de Minas Gerais e dá outras providências, determina em seu art. 9• que: 
Art. 9° - O Poder Executivo incluirá, na primeira proposta orçamentária 

posterior à entrada em vigor desta lei, dotação para fazer face às despesas 
decorrentes de sua execução. 

Como ela foi aprovada no dia 13/5/99, já deveria ter sido cumprida, com a 
inclusão da referida dotação nos Orçamentos para o exercício de 2000 e 
2001, o que não ocorreu. Apesar de Minas Gerais ter sido pioneiro nesta 
iniciativa, ela não foi colocada em prática até o momento pelo Governo 
Estadual. A necessidade de medidas concretas para a preservação do meio 
ambiente é hoje uma preocupação mundial e não podemos ficar esperando 
um colapso, como o que hoje enfrentamos no setor elétrico, para iniciarmos 
as ações de prevenção e monitoramento permanente, imprescindíveis para a 
preservação da vida no nosso planeta. 

EMENDA N° 16 
Acrescente-se onde convier: 
Art. - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados com despesas 

decorrentes da implantação da Ouvidoria de Saúde da Mulher e do cargo de 
Ouvidor. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2001. 
Luiz Menezes 

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



444 
Justificação: Faz-se necessário a emenda ora apresentada para 

possibilitar a locação orçamentária para atender despesas com a implantação 
e operacionalização da Ouvidoria de Saúde da Mulher. 

EMENDA N° 17 
Acrescente onde convier: 
"Art ..... - O Poder Executivo destinará 50% (cinqüenta por cento) dos 

recursos provenientes de dividendos ou de juros sobre capital próprio 
referentes á sua participação na Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG para aplicação na referida empresa com a finalidade da ampliação da 
sua capacidade de geração e transmissão de energia elétrica no Estado de 
Minas Gerais". 

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2001 
Mauro Lobo 
Justificação: O clima de incertezas a respeito dos impactos da crise de 

energia em nosso Estado nos obriga a pensar em alternativas para 
investimento no setor energético. A presente emenda tem o objetivo de 
garantir recursos adicionais á CEMIG no valor aproximado de R$ 
70.000.000,00 (setenta milhões de reais) com a finalidade de ampliação da 
sua capacidade de geração e transmissão. 

EMENDA N° 18 
Acrescente-se o inciso V ao artigo 7° do PL N° 1539/2001, com a seguinte 

redação: 
V- dotações referentes ao Fundo de Incentivo à Industrialização- FINO e 

ao Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas. 
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001 
Mauro Lobo 
Justificação: O FINO e o FINDIEST são os dois únicos fundos responsáveis 

pela alavancagem do desenvolvimento industrial do nosso Estado e, por isto, 
devem ser preservados da anulação de dotações. 

EMENDAW 19 
Acrescente-se onde convier: 
"O Poder Executivo encaminhará á Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado, até dia 30 de julho de 
2001 . o demonstrativo da margem de expansão das Despesas Obrigatórias 
de Caráter Continuado, conforme exigência do art. 4°, § 2°, inciso V, da Lei 
Complementar Federal W 101/2001. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001 
Mauro Lobo 
Justificação: O demonstrativo citado na referida emenda faz parte 

integrante do Anexo de Metas Fiscais a que se refere os§§ 1° e 2° do art. 4° 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorre que este demonstrativo não foi 

. 
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encaminhado junto com o projeto de lei, que dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2002. Por esta 
razão, proponho esta emenda com o objetivo do Poder Executivo sanar esta 
omissão. 

EMENDA N°20 
Acrescente os seguintes §§1° e 2° ao art. 43 do PL N° 1539/2001: 
§ 1 o - A reserva de contingência destina-se ao atendimento de passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos nos termos da letra 
"b", inciso 111, do art. 5°, da Lei Complementar Federal N° 101, de 04 de maio 
de 2000. 

§ 2° - A reserva de contingência não poderá ser utilizada para crédito 
adicional das dotações com Modalidade de Aplicação transferência a 
municípios, transferência a instituições privadas com ou sem fins lucrativos e 
para as despesas orçadas na categoria econõmica Despesas de Capital, 
excetuada amortização da divida. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001 
Mauro Lobo 
Justificação: O uso indiscriminado da reserva de contingência para 

suplementa o Orçamento Fiscal significa a aprovação pelo Poder Legislativo 
de despesa com destinação indeterminada, o que deve ser evitado. 

EMENDA N° 21 
Acrescente-se, onde convier, na Seção 11 - Das Diretrizes para o 

Orçamento Fiscal, o seguinte artigo e parágrafos: 
Art ..... -A Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG aplicará, no mínimo, 10% (dez por cento) dos recursos que lhe 
forem destinados pela Lei Orçamentária de 2002, no financiamento de 
projetos de pesquisa desenvolvidos por pesquisadores individuais ou 
instituições de direito privado estabelecidos no Estado de Minas Gerais. 

§ 1°- O contrato de financiamento deverá assegurar o direito da FAPEMIG 
a participar dos direitos de propriedade industrial e intelectual dos produtos e 
serviços desenvolvidos a partir das pesquisas financiadas, em percentual do 
valor do financiamento concedido em relação ao custo total da pesquisa. 

§ 2° - Os juros e encargos que deverão ser cobrados do tomador do 
financiamento serão definidos pelo Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia - CONECIT, considerando o retorno financeiro potencial, nos 
termos do parágrafo anterior. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Mauro Lobo 
Justificação: A FAPEMIG, entidade de direito público estadual, já está 

autorizada pela Lei N° 11552, de 03 de agosto de 1994, a custear ou 
financiar, total ou parcialmente, após aprovação pela Fundação, projetos de 
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pesquisa científica e tecnológica de pesquisadores individuais ou de 
instituições de direito público ou privado, os quais sejam considerados 
relevantes para o desenvolvimento científico, técnico, econõmico e social do 
Estado. 

Desta forma e a exemplo de fundações localizadas em outros Estados, 
como São Paulo, entendo ser de grande importância garantir um percentual 
dos recursos orçamentários da FAPEMIG para financiamento de 
pesquisadores individuais ou empresas privadas estabelecidas em nosso 
Estado. Desta forma, abre-se um espaço para que os retornos dos 
financiamentos sejam revertidos á própria FAPEMIG e, simultaneamente, 
uma nova modalidade de aporte de recursos seja efetivamente implementada 
de modo a incentivar o desenvolvimento da pesquisa aplicada a produtos e o 
desenvolvimento de tecnologia aplicada. 

EMENDA N° 22 
Dê-se ao art. 33 a seguinte redação: 
"Art. 33 - Para fins de transparência da gestão fiscal e observando-se o 

principio de publicidade serão divulgadas a Leis de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei Orçamentária anual por meio do Serviço Integrado de Administração 
Financeira - SIAFI-Cidadão. " 

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2001. 
Miguel Martini 

EMENDA N" 23 
Acrescente-se ao art. 8° o seguinte Inciso: 
"Art. a•- ..................................... .. 
XIII - Anexo de Metas Sociais contendo as metas de melhoria dos 

indicadores sociais a serem atingidas no próximo ano, discriminando as 
ações a serem implementadas, quantificando-as financeira e fisicamente." 

Sala das Reuniões, aos 12 de junho de 2001. 
Miguel Martini 

EMENDA N°24 
Acrescente-se ao Projeto de Lei o seguinte Artigo: 
"Art ..... -Para o cumprimento do disposto no inciso XIII do art. s• desta lei, 

serão utilizados os seguintes indicadores sociais: 
I - Expectativa de vida: Expectativa de vida em anos ao nascer; 
11 - Renda: PIB per capita ajustado ao custo de vida local, indicadores de 

concentração de renda, número de pessoas abaixo da linha da pobreza; 
111 - Desemprego: Percentual médio de população economicamente ativa 

desempregada; 
IV - Educação: Média entre a taxa de alfabetização de adultos e a taxa 

combinada de matricula nos ensinos fundamental, médio e superior; 
V - Saúde: Número de postos de saúde, de leitos hospitalares, de agentes 
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VI -Saneamento básico: percentual de domicílios com água tratada, coleta 
e tratamento de esgoto e coleta de lixo; 

VIl - Habitação: Déficit habitacional medido através do número .de pessoas 
que vivem em loteamentos irregulares destacando as áreas de risco; 

VIII - População em Situação de Risco nas Ruas: Número de pessoas em 
situação de risco nas ruas; 

IX- Segurança: Número de ocorrências policiais per capita." 
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2001. 
Miguel Martini 

EMENDA N° 25 
Acrescente-se ao art. 8° o seguinte inciso XIII : 
"Art. s•- ........................ . 
XIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na operacionalização 

e na manutenção das atividades necessárias à total implantação e 
desenvolvimento da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e da 
Universidade do Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, em cumprimento 
ao disposto no § 1 • do art. 199 da Constituição do Estado, com a redação 
dada pela Emenda à Constituição n• 47, de 27 de dezembro de 2000. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2001. 
Paulo Piau 
Justificação: A Assembléia Legislativa aprovou e sua Mesa Diretora 

promulgou no ano de 2000 a Emenda á Constituição n.• 47, disponibilizando 
dotações e recursos orçamentários a serem destinados ao ensino público 
superior promovido pela duas universidade estaduais - UEMG e 
UNI MONTES. 

Mesmo sendo uma obrigação constitucional, não consta no Projeto de Lei 
n.• 1539/2000, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2002 o demonstrativo que contempla os recursos que serão 
destinados no próximo exercício financeiro, ás entidades de ensino público 
superior mantidas pelo Governo do Estado. 

Visando aprimorar o texto da Lei de Diretriz Orçamentária de 2002 e 
suprindo a omissão contida na proposta original, apresentamos esta proposta 
que graças à sensibilidade política dos deputados mineiros que no ano de 
2000 aprovaram emenda constitucional que vincula a destinação de 2% da 
receita orçamentária corrente ordinária do Estado às duas universidades, 
criou uma nova oportunidade para solucionar um grave e inadiável problema, 
qual seja o da sustentação econômico-financeira das universidades públicas 
de ensino superior de Minas Gerais que já demonstraram possuir todos os 
requisitos para cumprir a sua missão. 
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Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... - Para fins do disposto no §3° do art. 16 da Lei Complementar 
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, são consideradas despesas 
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites dos incisos I e 11 do 
art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993." 

Sala das Comissões, 
Mauri Torres 
Justificação: A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - dispõe, no seu art. 

16, que a criação, expansão ou aperieiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento de despesa deve ser acompanhado de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois subseqüentes e também da declaração do ordenador de despesa de 
que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias. 

Entretanto, por força do §3° do artigo supracitado, as mencionadas 
condições para a criação, expansão ou aperieiçoamento de ação do governo 
f.iOdem ser dispensadas nos casos em que a despesa for considerada 
irrelevante, nos termos do que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias -
LDO. 

Verifica-se, então, que o critério para uma despesa ser considerada 
irrelevante para fins do disposto no art. 16 da LRF deve ser fixado pela LDO. 

O limite proposto, qual seja, aquele previsto nos incisos I e 11 do art. 24 da 
Lei de Licitações -Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 -, parece-nos 
razoável, uma vez que coincide com os casos em que a licitação é 
dispensável em razão do valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para obras e 
serviços de engenharia e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para outros serviços e 
compras. 

É importante observar ainda que o limite proposto coincide com o previsto 
no projeto da lei de diretrizes orçamentárias da União para o ano de 2002 e 
com o disposto no art. 73, 11, da LDO da União para o ano de 2001. 

EMENDA N°27 
Dé-se ao art. 31 da seguinte redação: 
"Art. 31 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários, à conta do 

Tesouro Estadual, apurados no encerramento do exercício de 2001, 
constituirão antecipação de cota financeira no exercício de 2002 para os 
órgãos integrantes do Poder Executivo.". 

Sala das Comissões, 
Mau ri Torres 
Justificação: Por força do art. 168 da Constituição da República, os 
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Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não recebem cotas, 
mas duodécimos dos recursos correspondentes ás dotações orçamentárias 
destinadas aos seus órgãos. Por isso, a norma prevista no dispositivo legal 
deve ter aplicação exclusiva no âmbito do Poder Executivo. 

EMENDA N°28 
Dê-se ao "caput" do art. 36 a seguinte redação: 
"Art. 36 - Caso seja necessária a limitação de empenho e da movimentação 

financeira para atingir a meta de resultado primário, conforme determinado 
pelo art. 9° da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, esta 
será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para 
atendimento de investimentos e inversões financeiras de cada Poder, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.". 

Sala das Comissões, 
Mau ri Torres 
Justificação: As despesas correntes constituem o grupo de despesas da 

Administração Pública destinadas a cobrir gastos com a manutenção e o 
funcionamento dos serviços públicos em geral. Diferem das despesas de 
capital, que se destinam à aquisição ou á construção de bens de capital, que 
irão contribuir para a produção ou geração de novos bens ou serviços e 
integrarão o patrimônio público. 

Por força do art. 175 da Constituição da República, a prestação de serviço 
público compete ao Poder Público, que pode prestá-lo diretamente ou sob o 
regime de concessão ou permissão. Na forma do dispositivo constitucional 
mencionado, cominado com o art. 6° da Lei Federal n° 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, o serviço público deve ser prestado com regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade e generalidade . 

Considerando que a prestação dos serviços de forma continua é obrigação 
do Estado, verifica-se que as receitas públicas destinadas ao seu 
cumprimento devem ser asseguradas. Dessa forma, não devem ser objeto de 
limitação as despesas correntes, já que elas se destinam a cobrir gastos com 
a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos. 

Assim, se, no curso da execução orçamentária, for necessária a limitação 
de empenho, por força do disposto no art. 9° da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, as despesas correntes devem ser resguardas, na forma do §2° do 
mencionado dispositivo legal. 

EMENDA N°29 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - Na definição da politica de preservação e restauração do meio 

ambiente, bem como na proteção da diversidade e da integridade do 
patrimônio genético do Estado, o Poder Executivo priorizará, entre as ações 
dos órgãos que o compõem, os seguintes programas: 
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11 - preservação das bacias hidrográficas por meio de planejamento da 
utilização das águas, bem como divulgação de informações educativas sobre 
problemas ambientais.". 

Sala das Comissões, junho de 2001. 
José Henrique 
Justificação: A preocupação com os recursos ambientais é fator indiscutível 

atualmente. Os parques estaduais são instrumentos de vital importância para 
a preservação da fauna e da fiara em nosso Estado. Além disso, a adoção de 
políticas de incentivo á exploração do turismo ecológico traz grandes 
beneficios, até mesmo de ordem econõmica para Minas Gerais. 

EMENDA N° 30 
Suprima-se o inciso 111 do§ 1° do Art. 21 e acrescente-se o§ 5° ao mesmo 

artigo: 
"Art. 21 -. 
§ 5° - Os municípios cuja quota do Fundo de Participação dos Municípios 

for superior ao valor do ICMS recebido no mês imediatamente anterior ficam 
dispen3ados da condição mencionada no§ 1° deste artigo.". 

Sala das Comissões, de junho de 2001. 
José Henrique 
Justificação: O art. 21 trata da transferência de recursos para os municípios 

em virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere e estabelece, em 
seu § 1°, o oferecimento de contrapartida pelas Prefeituras beneficiadas. A 
emenda proposta objetiva a dispensa da contrapartida para os municípios 
mineiros que têm como principal fonte de recursos o repasse do Fundo de 
Participação dos Municípios- FPM. 

EMENDA N° 31 
Acrescente ao art. 2° o seguinte inciso: 
V - buscar uma melhor distribuição dos recursos de investimentos, 

atendendo prioritariamente as regiões menos desenvolvidas e tendo como 
parâmetro os "i ndices de Desenvolvimento" de cada região. 

Sala das Comissões, 
Carlos Pimenta 

EMENDA N° 32 
Acrescente ao art. 8° o seguinte inciso: 
XIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na UNIMONTES e 

UEMG, para fins do disposto na constituição do Estado que regulamenta o 
custeio do ensino superior em Minas Gerais. 

Sala das Comissões, 
Carlos Pimenta 
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111 - para as regiões que estiverem sob decretos de calamidade pública 
e/ou situações de emergência, terão prioridade para receberem 
investimentos e a elas não serão exigidos contrapartidas para a elaboração e 
execução de obras. 

Sala das Comissões, 
Carlos Pimenta 

EMENDA N" 34 
Acrescente ao parágrafo 2° do art. 21: 
... , bem como ações que se destinam ao combate aos efeitos da seca e 

projetos produtivos para as associações de pequenos produtores rurais 
localizadas no Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. 

Sala das Comissões, 
Carlos Pimenta 

EMENDA N° 35 
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo ao projeto de Lei n° 1539/2001 
"Art ..... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2002 conterá recursos 

necessários para o cumprimento da Lei n° 13.448, de 10 de Janeiro de 2000, 
que cria o Memorial de Direitos Humanos". 

Sala das Comissões, 1° de junho de 2001. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 36 
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo ao projeto de Lei n° 1539/2001 
"Art. .. .. - A Lei Orçamentária conterá recursos necessários para o 

cumprimento da Lei n° 13.369, de 30 de novembro de 1999, que cria 
programa de incentivo á formação de bombeiros voluntários.". 

Sala das Comissões, 1° de junho de 2001. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 37 
Inclua-se, o seguinte parágrafo ao artigo 27 do projeto de Lei n° 1539/01 
"Art. 27 .................................. . 
§ ... -Agência financeira oficial deverá abrir linha especial de empréstimos 

e financiamentos para empreendimentos que, comprovadamente, tenham 
controle gestionário dos trabalhadores.". 

Sala das Comissões, 1° de junho de 2001. 
Rogério Correia 

EMENDA N° 38 
Inclua-se, o seguinte parágrafo ao artigo 27 do projeto de Lei n° 1539/01 
"Art. 27 .................................. . 
§ ... . - A agência financeira oficial deverá abrir linha especial de 



empréstimos e financiamentos para pessoa física ou jurídica para 
investimento no cultivo do pequizeiro ou transformação do seu fruto". 

Sala das Comissões, 1° de junho de 2001. 
Rogério Correia 

EMENDA N" 39 
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Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo ao projeto de Lei n° 153912001 
"Art ..... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2002 conterá recursos 

necessários para o programa de saneamento da lagoa da Pampulha na 
cidade de Belo Horizonte". 

Sala das Comissões, 1 o de junho de 2001. 
Rogério Correia 

EMENDA N°40 
Inclua-se, o seguinte parágrafo ao artigo 12 do projeto de Lei n° 153912001. 
"Art. 12- ................................. . 
§ .... - A Lei orçamentária para o exercício de 2002 conterá recursos 

necessários para implantação dos planos de carreira dos funcionários 
públicos estadual". 

Sala das Comissões, 1° de junho de 2001. 
Rogério Correia 

EMENDA N°41 
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo ao projeto de Lei n° 153912001. 
"Art ..... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2002 conterá recursos 

necessários para o cumprimento da Lei n° 13.43211999, que institui o 
programa estadual de albergues para mulher vitima de violência". 

Sala das Comissões, 1° de junho de 2001. 
Rogério Correia 

EMENDA N°42 
Acrescente-se onde convier: 
Art ..... - O Estado não dispensará no ano de 2002 menos que 9,9% do 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o inciso li do art. 198 
da Constituição Federal, incluindo as transferências referentes á Lei 
Complementar n° 87196, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios. 

Sala das Reuniões, 7 de junho de 2001. 
Bancada do PT 

EMENDA N°43 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 8°: 
§ - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, considera-se ações e 

serviços públicos de saúde aqueles implementados pelos órgãos e entidades 
vinculadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. 

Sala das Reuniões, 7 de junho de 2001. 
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Bancada do PT 

EMENDA N-44 
Acrescente-se à Seção 11 do Capítulo 111 o seguinte artigo 22, renumerando-

se os demais: 
"Art. 22 - Para cumprimento do disposto no art. 26 da Lei Complementar 

Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, fica o Estado autorizado a subscrever 
debêntures não conversíveis em ações, a serem emitidas pela Companhia 
Energética do Estado de Minas Gerais, para aplicação em empreendimentos 
de geração de energia elétrica constantes do Plano Plurianual de Ação 
Governamental.". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Antônio Andrade 
Justificação: A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 26, estabelece 

que a Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá sobre as condições para 
transferência de recursos para o setor privado. Abrange toda a administração 
pública indireta, inclusive empresas estatais, e compreende a concessão de 
empréstimos, de subvenções e a participação em constituição ou aumento de 
capital. A emenda em questão se faz necessária para a viabilização da Usina 
Hidrelétrica de I rapé, empreendimento que contribuirá para a solução da crise 
energética e, especialmente, para o desenvolvimento da Vale do 
Jequitinhonha. Ao aportar recursos para o empreendimento, de forma 
reembolsável, o Estado está cumprindo o objetivo prioritário de buscar o 
equilíbrio no desenvolvimento das coletividades, em conformidade com o art. 
2°. IV. da Constituição do Estado. 

EMENDA N°45 
Art. 1°- Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no projeto de lei 

orçamentâria para 2002 a previsão de recursos para implantação do 
Programa Emergencial de Desenvolvimento e Implantação do Uso de 
Energia Solar/Programa Girassol." 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Elbe Brandão 
Justificação: A utilização irracional de energia elétrica e, principalmente, a 

falta de planos de trabalho e investimentos 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. 

O Projeto tem por finalidade 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 . 
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Diante do exposto, a emenda apresentada, requer a alocação de 

recursos públicos para que a implantação do Programa Girassol seja 
imediata. 

EMENDA N°46 
Acrescenta-se ao art. s•: 
"Art. 8°- .............................................. . 
XIII - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados com despesas 

decorrentes do disposto na Emenda a Constituição n• 49 de 13 de junho de 
2.001". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelino de Carvalho 
Justificação: Faz-se necessário a aprovação desta emenda, tendo como 

objetivo assegurar recursos no orçamento do Estado para o exercício de 
2.002, sendo que a inclusão torna-se o parâmetro legal necessário na Lei de 
diretrizes orçamentárias - LDO, só assim, possibilitando alocar recursos no 
orçamento do Estado. 

EMENDA N°47 
Inclua-se no Capítulo 111, Seção 11, onde convier: 
Consignar no orçamento recursos para implantação de programas na área 

de Recursos Hídricos para os municípios que integram os vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, com destaque para os programas de construção de 
barragens, preservação de nascentes, preservação de cursos d'água, 
recuperação de vegetações nativas e matas ciliares. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2001. 
Márcio Kangussu 

EMENDA N°48 
Inclua-se no Capítulo 111, Seção 11, onde convier: 
Consignar no orçamento do Poder Judiciário recursos para implantação 

das comarcas de Rubim, Padre Paraíso e Joaíma. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 2001. 
Márcio Kangussu 

EMENDA N"49 
Inclua-se no Capítulo 111, Seção 11, onde convier: 
Consignar no orçamento do DER-MG recursos para a implantação de 

programas de pavimentação e de recuperação de estradas vicinais nos vales 
do Jequitinhonha e Mucuri. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2001. 
Márcio Kangussu 

EMENDA N° 50 
Acrescente-se onde convier: 
Art ..... - Para os efeitos do § 3° art. 16 da Lei Complementar n• 101, de 20 
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de maio de 2000, entende-se como despesa irrelevante para bens e 
serviços aquela cujo valor não ultrapasse os limites dos incisos I e 11 do art. 
24 da Lei no 8.666, de 1993. 

Sala das Reuniões, 
Agostinho . Silveira 
Justificação: A elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve se ater 

aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, editada, em maio de 200, 
que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal. Dessa forma, apresentamos esta emenda 
visando á adequação da LDO aos imperativos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, no que toca á geração de despesas. 

O parâmetro utilizado para a definição do que se considera despesa 
irrelevante foi retirado da Lei Federal n° 9.995, de 25 de julho de 2000, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2001. 

EMENDA N° 51 
Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 21: 
"Art. 21 - ............................................ . 
IV- atendimento aos requisitos estabelecidos no parágrafo 1° do art. 25 da 

Lei Complementar Federal 1 01/2000." 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Miguel Martini 
Justificação: O art. 21 do projeto de lei omite as ex1genc1as feitas pelo 

parágrafo 1° do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde é tratada a 
questão das transferências voluntárias de recursos entre os entes federados, 
para que estas possam ocorrer. A emenda visa sanar esta omissão, razão 
por que espera sua acolhida. 

EMENDA N" 52 
Modifique-se o inciso I do art. 2°: 

~ Art. 2°- .............................................. . 

• 

I - dar precedência, na alocação de recursos, aos programas de governo 
constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental, especialmente 
quanto aos direitos fundamentais de saúde, assistência social, educação, 
meio ambiente, ciência e tecnologia e desenvolvimento sustentável de 
assentamentos rurais. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Eduardo Brandão 
Justificação: Estamos propondo esta emenda com o objetivo de permitirr 

precedência, na alocação de recursos, também, para as atividades de 
assistência social, haja vista a grande importância de se auxiliar os 
segmentos da sociedade carentes de investimentos em qualidade de vida. 
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A Constituição da República preceitua no seu art.194: 
"Art. 194 - A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos a saúde, a previdência e a assistência social" 

A Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS/93 prevê no seu art. 1°: 
"Art. 1° - A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, ê no 

Politica de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento as necessidades básicas." 

Tendo em vista, que é responsabilidade dos três níveis de governo, o 
financiamento da assistência social e que o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado determina, também, que são direitos sociais do 
cidadão a educação, a saúde, a moradia e a assistência social, contamos 
com os nobres pares para que aprovemos a emenda que estamos propondo 
e para que, dessa forma, possamos priorizar recursos para a assistência 
daqueles que não têm grandes oportunidades. 

EMENDA N° 53 
Modifique-se o§ 4° do inciso 111 do art. 21 do Projeto de Lei n• 1539/2001: 
Art. 21 - ......................................... .. 
111-- ...................................... .. 
§ 4°- É vedada a transferência de recursos a municípios em situação 

irregular, bloqueado na tabela de credores do SIAFI-MG, exceto quando se 
tratar de recursos destinados a execução de serviços assistenciais de ação 
continuada. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Eduardo Brandão 
Justificação: Estamos propondo esta emenda com o objetivo de garantir a 

transferência de recursos destinados a execução de serviços assistenciais de 
ação continuada. 

Conforme dispõe a Medida Provisória n• 2095, reeditada pela última vez 
em 17/05/2001: 

"Art. 26- Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais 
a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados á execução de ações 
sociais, ... em decorrência de inadimplentes objeto de registro no CADIN e no 
SIAFI do Governo Federal. 

Os recursos alocados para ações sociais não devem ser bloqueados, haja 
vista sua importância. São as ações sociais que contribuem e ajudam para o 
desenvolvimento daqueles que não têm oportunidades de desenvolvimento. 
Portanto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa 
emenda. 

EMENDA N" 54 

. 
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Acrescente-se as Disposições Finais o seguinte artigo : 
"Art. - Durante a execução do orçamento de 2002 entender-se-ão como 

despesas irrelevantes, para fins do § 3° do art. 16 da Lei Complementar n° 
101/2000, aquelas referentes a compras e serviços que, no exercício, não 
ultrapassem o valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)." 

Sala das Comissões, de junho de 2001. 
Ailton Vilela 
Justificação: A introdução do conceito de Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com rito próprio para 
aumento, contratação, etc., tornou obrigatória a introdução do conceito de 
Despesas Irrelevantes, aquelas despesas que, ocorrendo ocasionalmente, 
têm pequeno valor, para as quais seriam dispensados os mencionados ritos. 
O projeto de Lei omite esta definição, o que pretendemos corrigir por esta 
emenda. 

EMENDA N° 55 
Dê-se ao art. 37 a seguinte redação : 
"Art. 37 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até 31 de 

dezembro de 2001, a programação dele constante poderá ser executada 
para o atendimento das seguintes despesas : 

I - pessoal e encargos sociais ; 
11 -pagamento de beneficios previdenciários ; 
111 - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a 

municípios; 
IV- pagamento do serviço da divida." 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Ailton Vilela 
Justificação: Interessa a previsão que se propõe, vez que a sanção da Lei 

Orçamentária pode não ocorrer a tempo para sua vigência no ano de 2002. 
Espera-se a aprovação da proposta. 

EMENDA N° 56 
Inclua-se no art. 26 o seguinte parágrafo único: 
"Art. 26- ................................................. . 
Parágrafo único - Projeto de Lei que contenha renúncia de receita deverá 

observar o contido no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal." 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Elbe Brandão 
Justificação: A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe a observãncia de 

exigências para ser possível a renúncia fiscal, razão da proposta de emenda, 
que se espera seja aprovada. 

EMENDA N° 57 
Acrescentem-se ao art. 36 os seguintes parágrafos 2° e 3°, nomeando o 
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parágrafo único do Projeto como de parágrafo primeiro: 

"Art. 36- .................................... . 
§ 2° - Os Poderes, o Ministério Público e o Tribunal de Contas publicarão 

ato, até o final do mês subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, 
estabelecendo os montantes disponíveis para empenho e movimentação 
financeira em cada uma das classificações mencionadas no caput deste 
artigo. 

§ 3° - O Poder Executivo encaminhará ã Assembléia Legislativa, em até 15 
dias após decorrido o prazo estabelecido no caput do art. 9° da Lei 
Complementar 101/2000, relatório que será apreciado pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentãria, contendo a memória de calculo das 
novas estimativas de receitas e despesas, e demonstrando a necessidade da 
limitação de empenho e movimentação financeira nos percentuais e 
montantes estabelecidos." 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Elbe Brandão 
Justificação: Objetiva a emenda fazer cumprir disposições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, razão por que se espera sua aprovação. 
EMENDA N°58 

Dê-se ao art. 27 a seguinte redação: 
"Art. 27 - ................ desenvolvimento econômico e social do Estado de 

Minas Gerais, seguirá diretrizes e politicas definidas no PPAG e na legislação 
específica que trata dos fundos dos quais é gestor." 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
João Leite 
Justificação: O plano estratégico do BDMG é documento interno. 

Necessário que ele observe diretrizes politicas definidas no PPAG e na 
legislação específica que trata dos fundos de que ele é gestor. Espera-se a 
aprovação da emenda. 

EMENDA N° 59 
Acrescentem-se ao art. 8° os seguintes incisos : 
"Art. 8°- .......................................................... . 
XIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com contrapartida 

obrigatória do Tesouro Estadual, especificando-se a origem e o montante dos 
recursos: 

XIV - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado, desdobrada 
em categorias, subcategorias econômicas , fontes, rubricas, alineas e 
subalineas ; 

XV - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos 
investimentos em obras previstos para 2002, especificados por município." 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 

. 
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João Leite 
Justificação: A emenda que se propõe quer permitir o conhecimento de 

demonstrativos de despesas, de receita e de investimentos, o que se entende 
importante, razão por que se espera a aprovação da emenda. 

EMENDA N°60 
Dê-se ao texto do art. 29 a seguinte redação : 
"Art. 29 - ........ será feita mediante a contratação de financiamentos, 

autorizados previamente por leis específicas." 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Maria Olívia 
Justificação: Propõe-se com a emenda a exigência de lei específica para 

contratação de financiamentos, pennitindo a participação do Legislativo no 
conhecimento e apreciação de possíveis financiamentos, razão por que 
merece ser aprovada a emenda, como se espera. 

EMENDA N"61 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - ........... e da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 

2000, visando a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas 
Fiscais que integra esta lei." 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Maria Olívia 
Justificação: Meta ê para ser perseguida, não é para ser considerada .. A 

proposta adequa o texto do artigo emendado, razão por que se espera sua 
aprovação. 

EMENDAW62 
Dê-se ao inciso I do artigo 20 a seguinte redação: 
Art. 20- ................. .. 
I - sindicato e associação de servidores públicos, exceto nos casos de 

desenvolvimento de projetos sociais, aprovados pela Secretaria de Estado do 
Trabalho, Ação Social e da Criança e do Adolescente- SETACAD; 

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2001. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: O projeto em seu texto original exclui as entidades 

representativas dos servidores públicos estaduais do repasse de recursos, de 
forma discriminatória. Não vai aqui nenhuma intenção de atrelar o Estado a 
manutenção de sindicatos ou associações de servidores. Contudo não se 
pode dar-lhes tratamento diferenciado de outras instituições, quando esta 
presta o mesmo serviço de assistência social e educativa. De maneira que 
apresentamos a presente emenda desfazendo o tratamento injusto. 

EMENDA N°63 
Acrescente-se ao art. 8° os seguintes incisos e parágrafo: 

~----------------------------------__J 
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"Art. 8°- ........ ............. ............ .. . ....................... . 
I - ················ ................. ······························· .... . 
Inciso .... - estudo atuarial relativo ao Regime Próprio de Previdência Social 

dos Servidores Públicos Estaduais, vinculados ao Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais - I PSEMG -, abrangendo 
um período mínimo de 50 (cinqüenta) anos; 

Inciso .... -estudo atuarial relativo ao Regime Próprio de Previdência Social 
dos Militares Estaduais, vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, abrangendo um período 
mínimo de 50 (cinqüenta) anos; 

Inciso .... - demonstrativo contendo previsão dos recursos a serem 
arrecadados e despendidos com compensação financeira entre os regimes 
previdenciários; 

Inciso - demonstrativo contendo o valor do passivo atuarial relativo a 
pagamento de beneficios previdenciários a servidores públicos e militares 
estaduais, bem como previsão de amortização no ano 2002." 

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2001. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: A situação econõmico-financeira do Sistema Previdenciário 

dos Servidores do Estado e dos Militares ê desconhecido do beneficiário, e a 
demonstração dos controles de receitas e despesas tornará transparente as 
condições de equilíbrio dos comprometimentos a curto e longo prazo, 
permitindo planejamento de suas ações. 

EMENDAW64 
Acrescente-se o seguinte Capitulo 111, renumerando-se os demais: 

Capitulo 111 
Das Propostas relativas ao Servidor Público e ao Militar Estadual 

Art. . ... - As despesas com pessoal e encargos previdenciários serão 
fixadas respeitando-se as disposições do art. 169 da Constituição da 
República e da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000, 
atendidos os seguintes princípios: 

I - respeito ao direito do servidor á cidadania plena; 
li- valorização do pessoal; 
111 - investimento na capacitação do servidor; 
IV- estimulo á profissionalização do servidor; 
V- avaliação de desempenho; 
VI -participação do servidor no estabelecimento das políticas de pessoal; 
VIl- regularização da situação funcional do pessoal. 
Parágrafo único - Excluem-se da vedação prevista neste artigo as 

dotações destinadas ao pagamento de precatórios. 
Art ..... - Nos casos em que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
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o Tribunal de Contas ou o Ministério Público excederem as limitações 
estipuladas no artigo anterior, devera ser elaborado plano circunstanciado 
para enquadramento, integrante das propostas orçamentárias parciais, nos 
termos do art. 70 da Lei Complementar Federal n• 101, de 4 de maio de 
2000. 

§ 1 • - No plano de enquadramento de que trata este artigo somente serão 
propostos extinção de cargos e funções ou redução dos valores nele 
atribu idos após comprovada a impossibilidade da utilização de outro meio. 

§ 2• - Os casos de redução de valores atribuídos a cargos ou funções 
serão temporários, devendo ser recompostos tão logo alcançada a meta de 
enquadramento. 

Art ..... -A lei orçamentária consignará os recursos necessários para: 
I - atendimento as despesas decorrentes da implantação dos planos de 

carreira do servidor; 
11 - recomposição de vencimentos do servidor público, do militar e do 

empregado público, observado acréscimos reais de arrecadação e os limites 
previstos no art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar 
Federal n• 101, de 4 de maio de 2000; 

111 - atendimento as despesas de pessoal decorrentes da implementação 
do novo Estatuto do Pessoal Militar do Estado; 

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2001. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: Consideramos que o projeto original da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias não contempla dispositivos referentes ao servidor público 
estadual e aos militares apresentamos esta emenda por considerar o assunto 
de extrema relevância ao interesse da administração pública. Desta forma, 
dispensamos ao servidor capítulo próprio, contendo suas regras de forma 
específica e mais detalhada. 

EMENDA N°65 
Acrescente-se a Seção I do Capítulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se 

os demais: 
Art. .... - Na programação relativa ao Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - e Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, 
serão discriminadas as receitas referentes a previdência social e a saúde do 
servidor. 

Parâgrafo único - Não se admitirá a utilização de recursos destinados a 
previdência social do servidor público ou militar para o fim que não seja o 
pagamento de benefício previdenciário. 

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2001 . 
Sargento Rodrigues 
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Justificacão: A emenda visa preservar a garantia da aposentadoria dos 

servidores de forma a evitar um colapso no sistema previdenciário, por 
ingerência na destinação das receitas, conforme sua destinação. 

EMENDAW66 
Acrescente-se à Seção I do Capitulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se 

os demais: 
"Art ..... -A proposta orçamentária conterá previsão da receitas e despesas 

oriundas de compensação financeira entre os regimes previdenciários 
próprios e o regime geral, tendo como base a compensação efetivamente 
realizada em 2001. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: A proposição da emenda visa estabelecer valores de receita e 

despesa dentro da realidade de execução anterior, evitando-se superestimar 
os recursos. 

EMENDAW67 
Acrescente ao art. 1° o seguinte inciso 111, renumerando-se os demais: 
Art.1•- ............. . 
I-····················· 
111- As propostas relativas ao servidor público estadual civil e militar; 
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2001. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: Deve-se dar maior relevância a causa do servidor público 

estadual, que a muito não recebe a atenção dos Governantes. O servidor é 
instrumento efetivo das ações de Governo e precisa de obter regras definidas 
para o cumprimento de suas funções de Agente Ativo da administração. O 
Governador Itamar Franco, a medida das possibilidades, tem procurador a 
sanar as disparidades existentes na administração pública, portanto, definir a 
politica de administração de pessoal é confirmar a consideração essencial 
que o Governador tem dispensado ao servidor. 

EMENDAW68 
Dê-se ao Capitulo 11 - Das Diretrizes da Administração Pública Estadual, a 

seguinte redação: 
Art. 2• - A elaboração da proposta orçamentária da administração pública 

estadual para o exercício de 2002 obedecerá a seguintes diretrizes gerais: 
I - dar precedência, na alocação de recursos, aos Programas de Governo 

constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental, especialmente os 
relativos a: 

a) saúde; 
b) educação, especialmente na implementação do Programa Bolsa Escola; 
c) segurança pública, direcionado para investimento em pessoal, 
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equipamentos e integração de ações entre as polícias civil e militar; 

d) ações estruturantes no Corpo de Bombeiro Militar e na Defesa Civil; 
e) aperfeiçoamento do sistema penitenciário incluindo a construção de 

penitenciária exclusiva para policiais condenados; 
f) habitação, priorizando a população de baixa renda; 
g) desenvolvimento sustentável em assentamentos rurais; 
h) regime próprio de Previdência do Servidor Público Estadual e dos 

Militares; 
i) assistência social, mediante consignação de recursos ao Fundo Estadual 

de Assistência Social - FEAS; 
j) programas específicos destinados ao desenvolvimento das regiões Norte, 

Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Noroeste; 
k) apoio a pequena e microempresa, incentivando os setores com maior 

potencial de geração de emprego e renda. 
11 - busca do equilíbrio das contas do setor público; objetivando a 

recuperação da capacidade de poupança e investimentos, principalmente nas 
áreas social e econômica; 

111 - estimulo à introdução de mecanismos de controle social mediante 
ações da administração pública; 

IV - adoção de critérios para assegurar a eficiência do serviço público, 
observados os padrões de qualidade alcançados e o impacto dos resultados 
produzidos no atendimento às necessidades básicas da população; 

V - racionalidade na determinação das ações e alocação dos recursos 
necessários à execução dos subprojetos e subatividades constantes do 
programa de trabalho de cada unidade. 

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2001. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: Entendemos que no tocante as diretrizes gerais da 

administração pública deve-se estar explicitas as ações, sempre que puder, 
melhor direcionadas aos propósitos da administração pública. É tônica do 
Governador a defesa da soberania nacional e o resgate do papel do Estado 
no desenvolvimento de políticas públicas, dando especial atenção as 
camadas mais carentes da sociedade. 

EMENDA N°69 
Acrescente-se ao art. 9° os seguintes parágrafos: 
"Art. 9°- ..... . 
Incisos- .... . 
§ 1 o- Os custos unitários de obras executadas com recursos do Orçamento 

do Estado, relativas à construção de prédios públicos, saneamento básico e 
pavimentação, não poderão ser superiores ao valor do Custo Unitário Básico 
- CUB - por metro quadrado, divulgado pelo Sindicato da Indústria da 
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§ 2" - Somente em condições especiais, devidamente justificadas, poderão 
os custos das obras referidas ultrapassar os limites fixados no parágrafo 
anterior, sem prejuízo da avaliação pelos órgãos de controle interno e 
externo." 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Amilcar Martins 
Justificação: A emenda propõe o controle de custo das obras públicas, o 

que atende aos princípios constitucionais, razão por que deverá ela ser 
aprovada. 

EMENDAW70 
Acrescente-se ao Art. 2" o seguinte parágrafo único: 
Parágrafo único- Na alocação de recursos em ações e serviços de saúde, 

a que se refere o inciso I do caput deste artigo, serão priorizados: 
I - habilitação do Estado para gestão plena do Sistema Estadual de Saúde; 
11 -apoio técnico e financeiro para a habilitação dos municípios á condição 

de gestão plena do sistema municipal de saúde; 
111 - fortalecimento das redes de saúde, de referência regional de urgência 

e emergência e de atendimento á gestante de alto risco; 
IV - apoio aos Programas Saúde da Família (PSF) e Agente Comunitário 

de Saúde (PACS); 
V- capacitação de profissionais de nível mêdio e superior para atuação em 

ações e serviços de saúde e gestão do SUS; 
VI -distribuição de medicamentos especiais e excepcionais; 
VIl - implementação de Programa de Saúde na Escola, destinado a 

proteger a saúde, . diagnosticar e analisar os principais problemas 
manifestados pelos alunos matriculados na rede estadual de ensino. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDA W 71 
Acrescente-se á Seção I do Capítulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se 

os demais: 
Art ..... - A Proposta Orçamentária consignará previsão de recursos para 

financiamento das ações e serviços públicos de saúde, no ano de 2002, de 
no mínimo 9,5% (nove e meio por cento) da soma das receitas de: 

I - 63,75% (sessenta e três vírgula setenta e cinco por cento) do Imposto 
sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-
ICMS-; 

li - 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
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Automotores - I PVA -; 

111- 100% (cem por cento) do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e 
Doação de Bens ou Direitos; 

IV- 100% (cem por cento) do Imposto de Renda incidente na fonte sobre 
rendimentos pagos pelo Estado, por suas autarquias e fundações inclusive; 

V - 85% (oitenta e cinco por cento) da transferência do Fundo de 
Participação dos Estados- FPE -; 

VI - 63,75% (sessenta e três vírgula setenta e cinco por cento) da parcela 
de 10% (dez por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre 
Produtos Industrializados- IPI-; 

Vil- 100% (cem por cento) da parcela estadual da dívida ativa tributária de 
impostos; 

VIII - 100% (cem por cento) da parcela estadual de juros e multas sobre 
impostos; 

IX- 100% (cem por cento) da parcela estadual do ICMS, nos temnos da Lei 
Complementar Federal n• 87, de 13 de setembro de 1996- Lei Kandir. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDA N" 72 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... -A proposta orçamentária conterá previsão de receitas oriundas da 

arrecadação de contribuição de melhoria, tendo como base a relação entre 
as obras previstas e as efetivamente realizadas em 2000, e as projeções 
realizadas nos termos do parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único - As obras públicas constantes da proposta orçamentária 
serão acompanhadas de projeção referente á mais-valia incidente sobre os 
imóveis e bens particulares direta ou indiretamente beneficiados com a obra, 
para fins de arrecadação de contribuição de melhoria." 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDA No 73 
Acrescente-se à Seção I do Capítulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se 

os demais: 
Art. . - A Proposta Orçamentária consignará previsão de recursos para a 

operacionalização e manutenção das atividades necessárias à total 
implantação e desenvolvimento da Universidade do Estado de Minas Gerais 
- UEMG- e da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, 
de, no mínimo, 2% (dois por cento) da receita orçamentária corrente ordinária 
do Estado. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 
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EMENDAW 74 

Acrescente-se à Seção I do Capítulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se 
os demais: 

"Art ..... -A proposta orçamentária conterá previsão de receitas e despesas 
oriundas de compensação financeira entre os regimes previdenciários 
próprios e o regime geral, tendo como base a compensação efetivamente 
realizada em 2001." 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDA No 75 
Acrescente-se ao art. 8° os seguinte incisos e parágrafo: 
"Art. s•- .......................... .. 
I- .................................... .. 
"inciso .... " - Estudo atuarial relativo ao Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores Públicos Estaduais, vinculados ao Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais- IPSEMG-, 
abrangendo um período mínimo de 50 (cinqüenta) anos; 

"inciso ... " - Estudo atuarial relativo ao Regime Próprio de Previdência 
Social dos Militares Estaduais, vinculados ao Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, abrangendo um 
período mínimo de 50 (cinqüenta) anos; 

"inciso ... " - Demonstrativo contendo previsão dos recursos a serem 
arrecadados e despendidos com compensação financeira entre os regimes 
previdenciários; 

"inciso ... "-Demonstrativo contendo o valor do passivo atuarial relativo ao 
regime próprio de previdência social do servidores públicos e militares 
estaduais, bem como previsão de amortização no ano de 2002;" 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDA No 76 
Acrescente-se à Seção I do Capítulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se 

os demais: 
Art. .... - Na programação relativa ao Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - e Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - JPSM -, 
serão discriminadas as receitas referentes a previdência social e a saúde do 
servidor. 

Parágrafo único - Não se admitirá a utilização de recursos destinados a 
previdência social do servidor público ou militar estadual para finalidade 
diversa das previstas na Lei Federal n.• 9.717/98. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 

. 
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Edson Rezende 
EMENDAW 77 

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
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Art. . .. . - O envio do projeto de lei orçamentária para 2002 ao Poder 
Legislativo será precedido da realização de audiências públicas regionais, 
com a finalidade da coleta de subsídios para sua elaboração. 

§ 1• -As propostas aprovadas em Audiência Pública serão, nos termos e 
limites definidos no regulamento, obrigatoriamente incluídas na Proposta 
Orçamentária. 

§ 2• - Independentemente de sua apresentação em Audiências Públicas 
Regionais, poderão ser apresentadas Emendas Populares á proposta 
Orçamentária para 2002, desde que subscrttas por um mínimo de 10.000 
(dez mil) eleitores inscritos no Estado. 

§ 3° - A proposta orçamentária consignará previsão de despesa com 
propostas oriundas das audiências públicas regionais ou Emendas populares, 
a qual não será inferior a 5% (cinco por cento) do total a ser despendido em 
investimentos. 

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2001. 
Esdon Rezende 

EMENDAW78 
Acrescente-se á Seção I do Capitulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se 

os demais: 
"Art ..... - A Proposta Orçamentária conterá previsão de despesa para o 

Programa Familiar para a Educação - Bolsa Escola -, no mínimo 50% 
superior á prevista no Orçamento de 2001, em volume total de despesa e em 
meta quantitativa de bolsas a serem concedidas. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDA N" 79 
Acrescente-se ao art. 8. • os seguintes incisos: 
Art. a•- ....................................................... . 
I-....................... ·································· 
XIII - demonstrativo dos recursos a serem destinados à habilitação do 

Estado para gestão plena do Sistema Estadual de Saúde; 
XIV - demonstrativo dos recursos a serem destinados a apoio técnico e 

financeiro para a habilitação dos municípios à condição de gestão plena do 
sistema municipal de saúde; 

XV - demonstrativo dos recursos previstos para fortalecimento das redes 
de saúde, de referência regional de urgência e emergência e de atendimento 
à gestante de alto risco; 

XVI - demonstrativo dos recursos previstos para ações de apoio aos 

~------------------------------------J 
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Programas Saúde da Família (PSF) e Agente Comunitário de Saúde 
(PACS); 

XVII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na capacitação de 
profissionais de nível médio e superior para atuação em ações e serviços de 
saúde e gestão do SUS; 

XVIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na distribuição de 
medicamentos especiais e excepcionais; 

XIX - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na implementação de 
programas de geração de emprego e renda; 

XX - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento 
social e econômico das regiões e municípios carentes do Estado; 

XXI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no fomento ao setor 
industrial do Estado, especificando o montante destinado às pequenas e 
médias empresas; 

XXII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na Universidade do 
Estado de Minas Gerais- UEMG - e para a Universidade Estadual de Montes 
Claros- UNIMONTES -, nos termos da Emenda à Constituição n-" 47/2000; 

XXIII -demonstrativo de recursos a serem aplicados na implementação de 
programa de apoio à agroindústria, ao pequeno produtor rural e à agricultura 
familiar; 

XXIV - demonstrativo de recursos a serem aplicados em Segurança 
Pública, especificando a previsão de despesas com sistema penitenciário e 
reeducação do menor infrator. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDAW 80 
Acrescente-se á Seção I do Capítulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se os 

demais: 
Art. - A Proposta Orçamentária consignará previsão de recursos para 

apoio a programas e projetos de atendimento à criança e ao adolescente e 
para implantação e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares, através do Fundo para a 
Infância e a Adolescência- FIA-, os quais corresponderão a, no mínimo, 1% 
(um por cento) da previsão de receita orçamentária corrente ordinária do 
Estado. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDAW81 
Acrescente-se à Seção I do Capítulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se 

os demais: 
Art. . ... - A proposta orçamentária conterá previsão de recursos para 
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manutenção de programa de alimentação escolar destinado aos alunos 
de creches e de classes da educação pré-escolar, do ensino médio, da 
educação especial e de programas de educação de jovens e adultos 
matriculados em estabelecimento de ensino da rede pública estadual. 

Parágrafo único - O montante dos recursos a que se refere este artigo serã 
diretamente proporcional ao número de matriculas na rede estadual de 
ensino. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDA W82 
Acrescente-se a Seção I do Capitulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se os 

demais: 
"Art ..... - A Proposta Orçamentária conterá previsão de despesa para a 

Defensoria Pública do Estado, no mínimo 50% superior a prevista no 
Orçamento de 2001. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDA N' 83 
Acrescente-se a Seção I do Capitulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se os 

demais: 
Art. . .. - A proposta orçamentária conterá previsão de recursos para 

investimento nos circuitos turísticos do Estado, estabelecendo metas de 
forma regionalizada. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDA N' 84 
Acrescente-se à Seção I do Capitulo 111 o seguinte artigo, renumerando-se 

os demais: 
Art ..... - A proposta orçamentária consignara recursos para a promoção, 

por meio de sociedade cooperativa, da implantação de agrovilas destinadas à 
exploração racional de atividades agrícolas intensivas e assentamento de 
trabalhadores rurais, nos termos da Lei 13689/2000. 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001. 
Edson Rezende 

EMENDA N' 85 
Acrescente-se ao art. 26 o seguinte parágrafo único: 
Art. 26- ........................................... . 
Parágrafo único - A proposta orçamentária trará previsão de concessão de 

incentivos fiscais incidentes sobre o tributo a que se refere o inciso I deste 
artigo, às empresas que admitirem, em seu quadro de empregados, pessoas 
em seu primeiro emprego. 
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Edson Rezende 

EMENDA N° 86 
Dê-se ao art. 37 a seguinte redação: 
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"Art. 37 - Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de 
dezembro de 2001, fica autorizada, até sua sanção, a execução da Lei 
Orçamentária referente ao presente exercício. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" não se aplica para pagamento de 
pessoal e encargos sociais, pagamentos de beneficios previdenciários, 
transferências constitucionais e legais por repartição de receita a municípios 
e pagamento do serviço da divida, cuja execução poderá ser feita pela 
programação constante no projeto de lei orçamentária para 2002. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Bancada do PFL 

EMENDA N° 87 
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação: 
"Art. 18 - A despesa com precatórios judiciários, apontada em anexo 

especial da proposta orçamentária que contenha a identificação do 
beneficiário e sua ordem de pagamento, será programada, na lei 
orçamentária, em dotação especifica da unidade orçamentária responsável 
pelo débito e pela prioridade de seu pagamento." 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Bancada do PFL 

EMENDA N° 88 
Acrescente-se ao art. 8° o seguinte inciso: 
"Art. 8°- .................. . ................... . 
XIII - Relação dos precatórios judiciários apresentados até 1° de julho de 

2001, contendo o nome completo do beneficiário, número do precatório, valor 
a ser pago e unidade orçamentária responsável pelo débito." 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Bancada do PFL 

EMENDA N° 89 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - A lei orçamentária para o exercício de 2002, que compreende o 

Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas 
estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental e nesta lei, 
obedecidas as normas da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e, 
nos termos da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, 
priorizará a alocação de recursos para a continuidade de obras já iniciadas, 
para a Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG, para a Fundação de 
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Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, para o 
pagamento de precatórios judiciários e para as verbas retidas do servidor 
estadual visando a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas 
Fiscais que integra esta lei." 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Bancada do PFL 

EMENDA N° 90 
Dê-se ao inciso I do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2°- ............................................... . 
I - priorizar, na alocação de recursos, os programas de governo constante 

no Plano Plurianual de Ação Governamental, especialmente quanto ao 
cumprimento pelo Estado de suas obrigações constitucionais e aquelas 
decorrentes de compromissos assumidos juntos à sociedade e ao servidor 
público estadual;" 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Bancada do PFL 

EMENDA N° 91 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
Art ..... - A lei orçamentária não poderá prever recursos para publicidade 

superiores aos recursos para a execução das propostas priorizadas nas 
audiências públicas regionais realizadas no ano de 1999, em cumprimento ao 
disposto no§ 2° do Art. 158 da Constituição Estadual. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O § 2° do Art. 158 da Constituição Estadual determina que 

"tomando-se como referência as respectivas dotações orçamentárias , o 
percentual executado e pago das despesas com publicidade não será 
superior, em cada trimestre, ao percentual executado e pago das despesas 
decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, 
ressalvados os casos de despesas imprevisiveis e urgentes, decorrentes de 
calamidade pública". Este preceito constitucional até o momento não está 
sendo cumprido. 

A presente emenda tem como objetivo a valorização da participação 
popular, assegurando recursos para a implementação das propostas 
aprovadas pelas audiências públicas regionais realizadas em 1999. 

EMENDA N°92 
Substitua-se o "caput" do art. 26 por: 
O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa projetos de lei sobre 

matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação 
vigente, com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a mandamentos 
constitucionais e ajustamentos a leis complementares federais, resoluções do 
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Senado Federal ou convênios no âmbito do Conselho de Política 
Fazendária - CONFAZ - observado, nesta última hipótese, o disposto no 
parágrafo 2°. 

Acrescente-se ao inciso I do Art. 26 a seguinte expressão: "ou convênios 
celebrados no âmbito do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ -
observado, nesta última hipótese, o disposto no parágrafo 2°. 

Acrescentem-se ao Art. 26 os seguinte incisos e parágrafos: 
- a disciplina, a concessão e a revogação de isenções, benefícios e 

incentivos fiscais relativos ao ICMS; 
-a reformulação no sistema de administração fazendária 
§ 1° - O disposto nos incisos VIII, X, XI, XII e XIII poderá ter origem no 

legislativo; 
§ 2' - Sem prejuízo da observância do disposto em convênio interestadual 

previamente celebrado para esse fim, a concessão de qualquer subsidio, 
incentivo ou benefício fiscal ou financeiro-fiscal, isenção, redução de base de 
cálculo, crêdito presumido, transação, anistia ou remissão, relativos ao ICMS, 
dependerá de lei específica que regule exclusivamente as matêrias acima 
enumeradas ou o referido imposto. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: É significativo o volume de desonerações fiscais concedido 

pelo executivo sem o controle do legislativo. A capacidade de arrecadação do 
Estado está intimamente ligada â estrutura de sua administração tributária. 
Enquanto não se constrói uma reforma tributária deve-se, ao menos, dar 
condições para que a administração tributária (fazendária) possa aproximar a 
receita própria efetiva â potencial. 

EMENDA N" 93 
Substitua-se o inciso li do art. 2° por: 
11 - recuperar a capacidade de investimento, buscando o equilíbrio das 

contas do setor público, mediante o incremento da receita própria atravês de: 
a) revisão dos instrumentos de administração fazendária; 
b) implementação de projetos específicos de combate â evasão e à 

sonegação fiscal; 
resolução das pendências do crêdito tributário já constituído e inscrito em 

divida ativa; 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O nível de evasão e de sonegação fiscal ainda ê muito alto no 

Estado de Minas Gerais. Para uma receita de ICMS de aproximadamente R$ 
700 milhões/mês, o volume de R$ 12 bilhões de crêdito tributário pendente ê 
muito expressivo, principalmente se considerarmos que destes R$ 12 bilhões, 
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R$ 2,2 bilhões se referem a crédito tributário não contencioso. 

EMENDA N° 94 
Substitua-se, no caput do Art. 27, a expressão "com as definições do 

Projeto Estratégico BDMG 2001-2004 e em sintonia com as diretrizes e 
políticas definidas pelo Governo Estadual" por "com as diretrizes do Plano 
Plurianual de Ação Governamental". 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: O BDMG deve orientar-se pelas diretrizes do Plano Plurianual 

de Ação Governamental e não apenas por seu projeto estratégico 2001-2004. 
EMENDA N°95 

Acrescente-se no § 1 o do Art. 27 as expressões "de promoção do 
associativismo e cooperativismo" e "em consonância com as diretrizes 
estabelecidas pelos conselhos estaduais do Trabalho, Emprego e Geração 
de Renda, de Industrialização e de Meio Ambiente", passando o§ 1° a ter a 
seguinte redação: 

§ 1 o - A agência financeira oficial observará, nos empréstimos e nos 
financiamentos concedidos, as políticas de redução das desigualdades 
regionais, de geração de emprego e renda, de promoção do associativismo e 
cooperativismo, de defesa e preservação do meio ambiente e de expansão e 
modernização do parque produtivo, em consonância com as diretrizes 
estabelecidas pelos conselhos estaduais do Trabalho, Emprego e Geração 
de Renda, de Industrialização e de Meio Ambiente .. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: Deve ser destacada a necessidade de apoio, pelo BDMG, ao 

cooperativismo e às associações de produção, devido ao seu significado 
econõmico social para o Estado. 

Ressalta-se, ainda, a importância que deve ser dada aos conselhos 
estaduais das políticas públicas (de desenvolvimento industrial, de trabalho, 
emprego e geração de renda, de meio ambiente, etc) no sentido de se 
avançar na democratização do Estado e no fortalecimento dos canais 
institucionais de participação da sociedade civil. 

EMENDA N°96 
Acrescente-se ao § 2° do art. 27 a expressão "para a agricultura familiar, as 

cooperativas e associações de produção", passando o parágrafo a ter a 
seguinte redação: 

§ 2° - Na aplicação dos recursos, será concedida prioridade para o médio, 
pequeno e microprodutor rural, para a agricultura familiar, as cooperativas e 
associações de produção e para a média, pequena e microempresa e ao 
desenvolvimento institucional e da infra-estrutura urbana dos municípios. 

~----------------------------------__J 
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Justificação: É necessário incluir a agricultura familiar, as cooperativas e 
associações de produção como prioridade na aplicação dos recursos, devido 
ao seu significado econõmico e social. 

EMENDA N" 97 
Acrescente-se ao art. 33, o seguinte parágrafo único: 
Parágrafo único: a transparência será assegurada também mediante 

incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante 
o processo de elaboração da lei orçamentária/2002, em cumprimento ao § 5° 
do Art. 157 da Constituição Estadual e do parágrafo único do Art. 48 da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A Constituição Estadual e a Lei de Responsabilidade Fiscal 

enfatizam a necessidade de participação popular na elaboração das leis 
orçamentárias, para garantir a transparência e o controle social do Estado. 

EMENDA N"98 
Acrescente-se no art. 41 a expressão "respeitado o limite máximo de 15% 

da previsão original", ficando o artigo com a seguinte redação: 
Art. 41 - A abertura de créditos suplementares e especiais, respeitado o 

limite de 15% da previsão original, será feita por decreto, após autorização 
legislativa. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A inclusão deste limite visa impedir casos como o da 

Rural minas. 
EMENDA N"99 

Acrescente-se onde couber: 
Art ..... - Após a aprovação da Lei Orçamentária Anual, e no cumprimento 

das destinações constitucionais e da legislação em vigor, será garantida 
trimestralmente a execução da programação orçamentária em recursos não 
inferiores a 3/12. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A inclusão desta emenda visa assegurar a aplicação de 

recursos orçamentários, em tempo hábil, para a implementação de políticas 
prioritárias como, por exemplo, de ensino e pesquisa. 

EMENDA N" 100 
Acrescente-se no inciso IV do art. 2° a expressão "cumprindo as diretrizes 

estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental", passando o 
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inciso a ter a seguinte redação: 

IV -dar racionalidade á determinação das ações e á alocação dos recursos 
necessários á execução dos subprojetos e subatividades constantes no 
programa de trabalho de cada unidade, cumprindo as diretrizes estabelecidas 
no Plano Plurianual de Ação Governamental. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A implementação do Plano Plurianual tem apresentado muitos 

limites e é fundamental que ele seja retomado como norteador da ação 
governamental. 

EMENDA N" 101 
Suprima-se do inciso I do art. 2" a expressão "não se constituindo, todavia, 

limite á programação das despesas". 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: Esta expressão é contraditória com a formulação que consta 

no início do inciso "dar precedência, na alocação de recursos ... " e com a 
legislação que vincula recursos para algumas dessas áreas. 

EMENDA N" 102 
Suprimam-se o caput e os parágrafos do art. 19, substituindo-os pela 

seguinte redação: 
Art. 19 - A aplicação de recursos para assistência social e atendimento á 

infância e adolescência será feita em consonância com as leis federais n• 
8069/90 e n• 8742/93, e com as leis estaduais 11397/94, 12127/96, 
12262/96, 12527/97 e 13090/99, sendo encaminhados respectivamente ao 
Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e ao Fundo da Infância e 
Adolescência (FIA). 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: É de fundamental importância que o Estado de Minas Gerais 

cumpra, na integra, os preceitos constitucionais, a Lei Orgânica da 
Assistência Social e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação 
estadual referentes âs políticas de assistência social e de atendimento â 
infância e adolescência e a Norma Operacional Básica da Assistência Social. 

EMENDA N" 103 
Substitua-se o art. 17 por: 
Art. 17- As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas 
por órgãos e entidades da administração indireta e integrantes do 

Orçamento Fiscal, respeitadas as disposições previstas em legislação 
especifica, serão destinadas prioritariamente a atender despesas de pessoal 
e encargos sociais. 
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Justificação: Na administração direta as taxas não são utilizadas para 
pagamento de pessoal. 

EMENDA N° 104 
Acrescente-se no art. 13 o seguinte parágrafo: 
§ 3°- O valor previsto no§ 1° deste artigo não poderá ultrapassar 10% (dez 

por cento) do valor da folha dos servidores do respectivo órgão ou entidade. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A utilização indiscriminada do instrumento de contratação de 

mão de obra terceirizada acarreta a queda de qualidade na prestação do 
serviço público. O concurso público é a melhor forma de recrutamento para o 
serviço público, sem contar que os processos de licitação para essa 
contratação nem sempre são os mais justos em nosso país. 

EMENDA N° 105 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 12: 
§ 3° - O disposto no § 2° deste artigo não autoriza o pagamento de 

precatórios em montante superior ao valor devidamente informado até o dia 
1/7/2001 e previsto na lei orçamentária de 2002. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: Esta emenda se justifica tendo em vista o cumprimento do 

artigo 100 da Constituição da República, o que não ocorreu na execução 
orçamentária de 2000. 

EMENDA N° 106 
Inclua-se no inciso XII do art. 8° a palavra "transação", ficando o inciso com 

a seguinte redação: 
XII - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa 

decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de 
natureza financeira, tributária e creditícia. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: As transações podem ter impactos significativos na receita do 

Estado, como demonstrou o recente episódio da transação da Vale do Rio 
Doce. 

EMENDA N° 107 
Acrescente-se onde couber: 
Art. . ... - A proposta orçamentária a ser encaminhada à Assembléia 

Legislativa alocará recursos destinados a investimentos para todas as 
regiões do Estado em percentuais não inferiores a 2/3 da participação da 
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região na arrecadação de impostos ao tesouro estadual, notadamente de 
ICMS e IPVA. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: É natural a existência de diferenças regionais em relação ao 

custeio do Estado, tendo em vista a concentração da população e de 
equipamentos públicos. Não se pode admitir, porêm, que em relação a 
recursos destinados a novos investimentos, não se considere um retorno 
proporcional ao peso econômico da região na economia do Estado. Em 
relação ás regiões mais pobres ou com maior potencial de desenvolvimento, 
haveria 1/3 para investimentos alêm do peso proporcional da região. 

Esta emenda visa contribuir para a implementação de uma política regional 
para o Estado, considerando as limitações e potencialidades de cada região. 

EMENDA N° 108 
Inclua-se no art. 8° o seguinte inciso: 
- demonstrativo das obras paralisadas, identificando o estágio, a data e o 

motivo da paralisação; 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: As obras paralisadas de forma aleatória são dinheiro da 

sociedade que se joga fora. É necessário que se faça um inventário do 
património em construção, para que se estude um meio de aproveitamento 
do que foi gasto. 

EMENDA N° 109 
Acrescente-se no art. 8° o seguinte inciso: 
demonstrativo dos recursos a serem destinados ao Fundo Estadual de 

Assistência Social, indicando o montante a ser repassado aos municípios 
para a execução dos respectivos planos municipais de assistência social, e 
ao Fundo da Infância e Adolescência, visando a implementação das políticas 
de assistência social e atendimento à infância e adolescência, em 
conformidade com os preceitos constitucionais, as leis federais n° 8069/90 e 
n° 8742/93 e as leis estaduais 11397/94, 12127/96, 12262/96, 12527/97 e 
13090/99. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001 . 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: É fundamental que o Estado de Minas Gerais busque superar 

os limites que atê o presente momento vem apresentando no cumprimento 
da legislação relativa às políticas de assistência social e atendimento à 
infância e adolescência, sobretudo na atual conjuntura, que apresenta um 
agravamento da situação económico-social da maioria da população mineira, 
o que acarreta muitas demandas e desafios para aquelas políticas. Vale 
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destacar, por exemplo, que até o presente momento o Estado não 
cumpriu a determinação legal de enviar recursos de seu orçamento para 
participar no custeio da implementação dos planos municipais de assistência 
social. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.371/2001 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe 

dispõe sobre a regulamentação de dispositivo da Constituição do Estado. 
A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que 

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo n• 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão 
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição pretende regulamentar o inciso XXXVII do art. 62 da 

Constituição do Estado, o qual determina que compete privativamente à 
Assembléia Legislativa autorizar referendo e convocar plebiscito. O 
dispositivo reproduz o inciso XV do art. 49 da Carta da República, que atribui 
tal competência ao Congresso Nacional. 

Diversamente da idéia de democracia direta, entendida como aquela na 
qual o povo legisla e governa, sem a intermediação de representantes, e de 
democracia indireta ou representativa, em que o povo governa e delibera 
somente por meio de representantes, nossa Constituição consagrou a 
democracia semidireta ou participativa. Esta se fundamenta numa dupla 
dimensão da soberania popular, prevendo institutos de intervenção politica 
direta dos cidadãos, tais como o plebiscito e o referendo. De fato, o art. 14 da 
Constituição Federal 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 referendo, plebiscito e iniciativa popular. 

Ocorre, no entanto, que esses institutos ainda são praticamente 
desconhecidos do povo brasileiro, uma vez que a matéria, no âmbito federal, 
somente foi regulamentada em 1998, carecendo Minas Gerais da referida 
regulamentação. 

Paulo Bonavides ("A Decadência dos Partidos Políticos e a Democracia 
Direta. Refiexões: Politica e Direito". Malheiros: São Paulo, 1998) nos lembra 
da necessidade de se regulamentarem tais institutos de participação popular: 
"Com a Constituição mesma em seu texto vigente, sem necessidade sequer 
de emendá-la, mas tendo recurso unicamente a uma aceleração da lei 
regulamentadora, ê de todo possível levar a cabo transformações qualitativas 
de elevado grau, capazes de melhorar, como nunca se fez, a estrutura 
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democrática do regime. Jaz o gigante popular adormecido no art. 14, 
incisos I, 11 e 111, e no art. 49, inciso XV, onde se alojam alguns mecanismos 
fundamentais da democracia semidireta. Vamos acordar, pois, o soberano. 
Vamos colocá-lo mais perto do poder, com emprego de técnicas 
constitucionais daquela democracia: o referendum, o plebiscito, a iniciativa 
popular, até agora deploravelmente relegados ao esquecimento pela 
inconstitucionalidade omissiva do legislador" (grifo nosso). 

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/junho 1999), citado no 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, define o "referendo 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". 
Entretanto, 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". 

Considerando tais definições, e com o intuito de aprimorar o projeto 
original, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n• 1, 
com o qual estamos de acordo. No entanto, entendemos conveniente a 
alteração da redação do parágrafo único do art. 5" do substitutivo, suprimindo 
a previsão de que poderá ocorrer mais de um referendo ou plebiscito por ano, 
caso haja anuência do Colégio de Líderes. Introduzimos, outrossim, a 
proibição de que se realize referendo ou plebiscito em ano de eleições 
majoritárias ou proporcionais, o que inviabilizaria o trabalho da Justiça 
Eleitoral, excepcionando a hipótese de referendo ou plebiscito previsto pela 
Constituição Estadual. 

Merece reparo, também, a nosso ver, o quórum de 3/5 dos votos dos 
membros da Assembléia previsto no § 2° do art. 1" do Substitutivo, para 
aprovação de proposta relativa a referendo ou plebiscito. Ocorre que o art. 55 
da Constituição do Estado determina que as deliberações da Assembléia 
Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, 
presente a maioria de seus membros, salvo disposição constitucional em 
contrário. Assim, somente dispositivo constitucional pode prever a exigência 
de quórum qualificado para aprovação de determinadas proposições. 
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Apresentamos, então, a Emenda n° 2 para suprimir o referido parágrafo. 

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

1.371/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com as seguintes Emendas n°S 1 e 2. 

EMENDA N" 1 
Dê-se ao parágrafo único do art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5°- .......................................................... . 
Parágrafo único - Não será permitida a realização de referendo ou 

plebiscito em ano que coincida com eleições majoritárias ou proporcionais, 
exceto aqueles previstos pela Constituição Estadual.". 

EMENDA N° 2 
Suprima-se o§ 2° do art. 1°, renumerando-se o parágrafo seguinte. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Sargento 

Rodrigues - Cristiano Canêdo. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 13/6/2001, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Milton Ourivio, 

ocorrido em 8/6/2001, em João Monlevade. (-Ciente. Oficie-se.) 
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Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri 

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira 
Júnior- Ambrôsio Pinto- Amilcar Martins- Antônio Andrade - Arlen Santiago-
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Elbe Brandão - Fábio A velar- Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João Paulo -
José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz 
Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - 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 á leitura 
da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede á leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar á 2• Parte da reunião, em sua 1• Fase, com a apreciação de 
pareceres e requerimentos. 

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

para entendimentos entre os Lideres sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presiente (Deputado Wanderley Ávila) - Parecer de Redação Final da 

Proposta de Emenda á Constituição n° 39/2000, que adapta a Constituição 
do Estado de Minas Gerais ao texto da Constituição da República, em 
decorrência das modificações introduzidas pela Emenda á Constituição n° 19, 
de 4/6/98, e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há 
oradores inscritos. 
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Sumário: Comparecimento- Abertura - 1" Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): 1• Fase: Suspensão e reabertura da reunião- Discussão e Votação de 
Pareceres: Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda á Constituição 
n° 39/2000; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; 
votação do parecer, salvo emenda; aprovação; leitura e votação da Emenda 
n° 1; aprovação - Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
900/2000 e 1.397/2001; aprovação - 2• Fase: Discussão e Votação de 
Proposições: Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 46/99; aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas n°s 1 a 3 - Votação, em 1 o turno, 
do Projeto de Lei n° 451/99; requerimento do Deputado Paulo Piau; 
aprovação do requerimento; suspensão e reabertura da reunião; Acordo de 
Lideranças; Decisão da Presidência- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei 
n° 1. 172/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 28/2000; não-
recebimento de emenda; encerramento da discussão - Discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei n° 962/2000; aprovação- Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 15/99; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, 
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 54/99; aprovação- Discussão, em 1° turno, 
do Projeto de Lei n° 97/99; apresentação das Emendas n°s 3 a 6; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e das emendas á 
Comissão de Educação, para parecer- Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 321/99; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 588/99; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 605/99; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1. 152/2000; aprovação com as 
Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1. 197/2000; 
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Paulo Piau; 
aprovação do requerimento - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 
1.322/2000; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1.485/2001; encerramento da discussão; questão de ordem; leitura do 
projeto; discursos dos Deputados Miguel Martini e Alencar da Silveira Júnior; 
aprovação - Chamada para verificação de quórum; inexistência de quórum 
para a continuação dos trabalhos- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 

~------------------------------------J 
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-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 39/2000 
Dê-se ao art. 1 05, acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias pelo art. 9° da proposição, a seguinte redação: 
"Art. 9°- .................................................................. . 
'Art. 105 - Ao detentor de função pública da administração direta, 

autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas admitido por prazo indeterminado até 1 o de agosto de 
1990 são assegurados os direitos, as vantagens e as concessões inerentes 
ao exercício de cargo efetivo, excluída a estabilidade, salvo aquela adquirida 
nos termos do art. 41 da Constituição da República e do art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da mesma Constituição.'.". 

Sala das Reuniões, de junho de 2001. 
Olinto Godinho 
Justificação: A emenda ora apresentada tem por objetivo sanar imprecisão 

verificada no texto da proposta em exame. 
O art. 41 da Constituição Federal garante estabilidade ao servidor nomeado 

em virtude de concurso público. Já o art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias determina que sejam considerados estáveis no 
serviço público os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, da administração direta, fundacional e autárquica, 
que, na data de promulgação da Constituição de 1988, contassem pelo 
menos cinco anos de exercício continuado. 

Assim, a ressalva de estabilidade prevista na proposta constitui, 
claramente, um vício na formulação do dispositivo, uma vez que em hipótese 
alguma se poderia cogitar da possibilidade de a Constituição do Estado 
dispor algo contrário aos termos da Carta Magna. 

A redação contida nesta emenda expressa, com fidelidade, a verdadeira 
intenção do legislador mineiro. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao 
Plenário que no decorrer da reunião foi apresentado ao parecer uma emenda 
do Deputado Olinto Godinho, que recebeu o n° 1 . 

Em votação, o parecer, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Presidência solicita 
ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 1. 

O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres)-(- Lê:) 
-A Emenda n° 1, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada anteriormente. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado o Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda á 
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Constituição n° 39/2000 com a Emenda n° 1. À promulgação. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 900/2000, do Deputado 
Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo 
da Mata o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei n° 1.397/2000, do Deputado Wanderley Ávila, que cria a 
Medalha Especial 500 Anos - Rio São Francisco. Em discussão, o parecer. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À sanção. 

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. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 46/99, do 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, que cria o Conselho Estadual de 
Saneamento Básico e dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu 
prazo para emitir parecer. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto á Comissão de Saúde, que opina pela aprovação das 
Emendas n°S 1, 2 e 3. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 3. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 46/99 na forma do 
Substitutivo n° 1 com as Emendas n°S 1 a 3. À Comissão de Saúde. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 451/99, do Deputado Edson 
Rezende, que dispõe sobre o controle de organismos geneticamente 
modificados no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça perdeu prazo 
para emitir parecer. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Política 
Agropecuária opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Meio ambiente, com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. A 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação 
do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou, e pela rejeição das 
Emendas n°S 1 e 2. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Meio Ambiente que opina pela rejeição do Substitutivo n° 3 e pela aprovação 
do projeto na forma do Substitutivo no 2, da Comissão de Fiscalização 
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Financeira, com as Emendas n•s 3 a 7, que apresenta. Nos termos do § 
2' do art. 279 do Regimento Interno, será submetido a votação, em primeiro 
lugar, o Substitutivo n• 2. Vem á Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau 
solicitando que o Substitutivo n• 3 ao Projeto de Lei n' 451/99 tenha 
preferência na votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 O 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. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
A totalidade dos Lideres com assento nesta Casa acordam que seja 

retirado das pautas de hoje o Projeto de Lei n• 451/99. 
DECISÃO DA PRESID~NCIA 

A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e determina o seu 
cumprimento. 

Mesa da Assembléia, 12/6/2001. 
Antônio Júlio, Presidente. 
O Sr. Presidente- Votação, em 1' turno, do Projeto de Lei n• 1.172/2000, 

do Deputado Sargento Rodrigues, que altera a redação do art. 2' da Lei n• 
12.644, de 17/10/97. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade 
do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresentou. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 
1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação da Emenda 
n' 1. Em votação, o Substitutivo n• 1, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n• 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1' turno, o 
Projeto de Lei n• 1. 172/2000 na forma do Substitutivo n• 1 , com a Emenda n' 
1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2' 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. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1' turno. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. A Presidência, nos 
termos do § 3' do art. 189 do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte 
emenda: 

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 28/2000 



. 

486 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo na Lei Complementar 34, 

de 12 de setembro de 1994, no capitulo das Garantias e Prerrogativas dos 
Membros do Ministério Público. 

"Art. ____ - Constitui garantia ao membro do Ministério Público a reversão, 
sendo permitido ao aposentado o retorno à atividade, nas seguintes 
hipóteses: 

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os 
motivos da aposentadoria; 
li- no interesse da administração do Ministério Público, desde que: 
a) tenha sido solicitada a reversão; 
b) a aposentadoria tenha sido voluntária; 
c) vitalício quando na atividade; 
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação; 
e) haja cargo vago a ser provido na entrância em que se aposentou, e o 

critério seja de merecimento. 
§ 1 o- O tempo em que o membro do Ministério Público estiver em exercício 

será considerado para concessão da aposentadoria. 
§ 2° - No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o membro do 

Ministério Público exercerá suas atribuições como excedente, até a 
ocorrência de vaga. 

§ 3° - O membro do Ministério Público que retornar à atividade perceberá, 
em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo 
que voltar a ocupar, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que 
percebia anteriormente à aposentadoria. 

Justificação: O instituto da reversão é consagrado na legislação brasileira 
relativa ao serviço público. É a volta do servidor, no caso dos membros do 
Ministério Público, ao cargo ou ao posto, quando se tornarem necessários os 
serviços do aposentado ou do reformado, mediante solicitação do 
interessado, mas sempre a critério da Administração (Hely Lopes Meirelles, 
"in" Direito Administrativo, 15" edição, pág. 3870). 

A Lei n° 8.625, de 1993, que dispõe sobre a organização nacional do 
Ministério Público, em seu art. 67, prevê a reversão, que se dará na entrância 
em que se aposentou o membro do Ministério Público, em vaga a ser provida 
pelo critério de merecimento, e o art. 81 desse mesmo diploma legal 
determina que "os Estados adaptarão a organização de seu Ministério 
Público aos preceitos desta lei. __ "_ Nada mais justo, portanto, que se criar, no 
âmbito do Estado o instituto da reversão, para beneficiar os membros do 
Ministério Público. 

Essa classe se ressente da falta desse beneficio, que, como se sabe e a 
experiência do cotidiano nos ensina, é de muita valia no aproveitamento de 
grandes Promotores de Justiça e Procuradores de Justiça que estão na 
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inatividade e que muito podem ainda contribuir para o bom funcionamento 
da Instituição do Estado. Dai, inclusive, o tempo de cinco anos para o retorno 
à atividade. 

O Governo Federal, por meio da Medida Provisória n' 2.088-36, de 
26/1/2001, acaba de admitir o instituto da reversão para seus servidores, no 
espaço de cinco anos, modificando dispositivos da Lei n' 8.112, de 1990. 
Essa é uma razão a mais para que regulamentemos a matéria, no ãmbito do 
Ministério Público Mineiro, até mesmo em cumprimento a sua Lei Orgânica 
Nacional. 

Assim sendo, espero que os nobres pares acolham esta emenda. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, 

que não há quórum para votação de projeto de lei complementar, mas que o 
há para a apreciação das demais matérias em pauta. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n' 962/2000, do Deputado 
Amilcar Martins, que declara o pintor lnimá de Paula patrono das artes 
plásticas de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina por sua 
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1' turno, do Projeto de Lei n' 15/99, da Deputada Maria 
José Haueisen, que proíbe o pagamento de pensões e aposentadoria aos 
agentes públicos que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. As 
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam 
por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 15/99 com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de 
Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 54/99, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que autoriza a reversão ao domínio do Município de lbitiúra 
de Minas do imóvel que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
por sua aprovação. Em discussão, o projeto. 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. 
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 97/99, do Deputado 

Wanderley Ávila, que altera dispositivos da Lei n° 11.052, de 25/3/93, e dã 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. A Comissão de Educação opina por sua aprovação com a 
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Educação, e 
corn a Emenda no 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não hã 
oradores inscritos. 

-Vem ã Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 97/99 

EMENDAW3 
Acrescente-se ao art. 1° o seguinte inciso VI: 
"Art.1°- ..................................................... . 
VI - Federação de Associações de Pais e Alunos do Estado de Minas 

Gerais- FASPA-MG.". 
Sala das Reuniões, 6 de julho de 1999. 
Paulo Piau 
Justificação: Esta emenda tem por escopo incluir a Federação de 

Associações de Pais de Alunos do Estado de Minas Gerais - FASPA-MG -
entre as entidades autorizadas a emitir carteira de identificação de estudante. 

A FASPA-MG existe hã mais de dez anos e sempre apoiou as lutas 
estudantis, inclusive a pelo pagamento de meia-entrada. Participa ativamente 
de discussões sobre problemas relacionados com mensalidades escolares, 
questões pedagógicas, etc. Sua representatividade faz com que grande 
número de estudantes a procurem para emissão de carteiras estudantis. Os 
estudantes são membros filiados natos da FASPA-MG, para os quais ela 
direciona suas atividades. 

Pela justiça e pela oportunidade desta emenda, esperamos contar com o 
apoio de nossos pares ã sua aprovação. 

EMENDA N°4 
Acrescente-se ao art. 2° da Lei n° 11.052, de 1993, a que se refere o art. 1°, 

o seguinte inciso VI: 
"Art. 1°- Os arts. 2° e 3° da Lei n° 11.052, de 1993, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 
'Art. 2° - Para usufruir o beneficio a que se refere o art. 1° desta lei, o 

estudante devera provar a condição referida no artigo anterior, por meio de 
carteira emitida pelas seguintes entidades de representação estudantil: 

I- ......................................................................... .. 
VI - União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte -

UMESBH.'.". 
Sala das Reuniões, 23 de novembro de 1999. 
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Fábio A velar 
Justificação: A presente emenda visa a conferir o mesmo tratamento a 

União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte -
UMESBH -, no Projeto de Lei n2 97/99, ora em tramitação. Tendo em vista 
que o referido projeto recebeu emendas contemplando outras entidades 
congêneres, mais do que justo será incluir a UMESBH entre as entidades 
beneficiárias. 

A União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte, 
fundada em 12/12/98 e registrada no Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas - Cartório Jero Oliva - sob n° 3 no registro 100.482, no livro A, em 
3/3/99, enquadra-se nas exigências legais. 

Por tais considerações espero ser aprovada a emenda que ora submeto á 
apreciação desta augusta Casa. 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. - O art. 1 o da Lei n° 11.052, de 24 de março de 1993, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 1° - Fica assegurado, aos estudantes regularmente matriculados em 

estabelecimentos de ensino de 1°, 2° e 3° graus, o pagamento de metade do 
menor valor cobrado para o ingresso em casas de espetáculos teatrais, 
musicais e circenses, em casas de exibição cinematográfica, em praças 
esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer do Estado de 
Minas Gerais.'.". 

Sala das Reuniões, 22 de março de 2001. 
Gil Pereira 
Justificação: Apesar de a Lei n° 11.052, de 1993, assegurar aos estudantes 

o pagamento da meia entrada nos espetáculos, várias casas teatrais vêm 
burlando essa determinação, considerando o valor cobrado como meia 
entrada, estendida a todas as categorias de espectadores. Ora, isso não é 
outra coisa senão o estabelecimento de um preço único e elevado, 
inacessível á maior parte da população, e a negação do direito do estudante 
de pagar a metade do valor do ingresso. 

Esta proposição visa obrigar as casas de espetáculos a cobrar dos 
estudantes a metade do valor cobrado dos demais espectadores. 

EMENDA N° 6 
Acrescente-se ao art. 2° a que se refere o art. 1° do projeto o seguinte 

inciso: 
... - Movimento Estudantil do Brasil - MEB". 

Justificação: Esta emenda visa acrescer ao rol das entidades habilitadas a 
fornecer a carteira de estudante o Movimento Estudantil do Brasil. 

Pretende-se, com isso, facilitar aos estudantes de 1 o e 2° graus o acesso á 



carteira de identificação de estudante, para os fins preceituados na Lei n° 
11.052, de 1993. 

Sala das Reuniões, 28 de março de 2001. 
Dinis Pinheiro 
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto quatro emendas, sendo uma do Deputado 
Paulo Piau, que recebeu o n° 3; uma do Deputado Fábio Avelar, que recebeu 
o n° 4; uma do Deputado Gil Pereira, que recebeu o n° 5, e uma do Deputado 
Dinis Pinheiro, que recebeu o n° 6. Nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com as emendas à 
Comissão de Educação para receberem parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 321/99, do Deputado Bilac 
Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Santa 
Rita do Sapucai. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 321/99 com a Emenda no 1. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 588/99, da Deputada Maria 
Tereza Lara, que dispõe sobre o financiamento e o desenvolvimento de 
programas habitacionais sociais destinados á população de baixa renda no 
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Trabalho opina por sua 
aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela rejeição do projeto. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica. 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 588/99 com a Emenda n° 
1. À Comissão do Trabalho. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 605/99, do Deputado 
Agostinho Silveira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel 
que especifica ao Município de Santo Antônio do Monte. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 
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Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 605/99 
na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.152/2000, do Deputado 
Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 
Bela Vista de Minas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, 
da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. (-Pausa.) Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 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. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.152/2000 com as 
Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.197/2000, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a reorganização do Conselho de Industrialização -
COI ND. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto 
com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Turismo opina por 
sua aprovação com as Emendas n°s 1, 2 e 4, da Comissão de Justiça, com a 
Subemenda n° 1, que apresenta, á Emenda n° 3, também da Comissão de 
Justiça, e com a Emenda n° 5, que apresenta. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1, 2 e 4, da 
Comissão de Justiça, com a Emenda n° 5, da Comissão de Turismo, e com a 
Subemenda n° 2, que apresenta á Emenda n° 3, da Comissão de Justiça, 
ficando prejudicadas, em conseqüência, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, 
da Comissão de Turismo, e a Emenda n° 3, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em que 
solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei n° 1.197/2000. Em votação, 
o requenmento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado . 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.322/2000, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que menciona à 
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não hà 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
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Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.485/2001, do Deputado 
Marcelo Gonçalves, que dá nova redação ao art. 1 o da Lei n° 13.083, de 
30/12/98, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis 
o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini- Gostaria apenas de saber que imóvel é esse. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda á 

leitura do projeto. 
- O Sr. Secretário (Deputado Mauri Torres) - (- Lê o projeto, que foi 

publicado na edição do dia 7/4/2001.) 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o 

Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

freqüentemente votamos aqui doações de imóveis de todos os tipos: 
terrenos, prédios, etc. E um assunto que esta Casa deveria examinar melhor. 
Como estamos sem governo em Minas Gerais, talvez a Assembléia 
Legislativa pudesse cumprir o papel de fazer um levantamento no Estado. Já 
se tentou fazer isso, mas o processo foi interrompido. Quantos imóveis o 
Estado de Minas Gerais possui e não estão sendo utilizados? 

A cada orçamento, a cada levantamento patrimonial do Estado, a cada 
oportunidade de exigirmos isso, muitas vezes pela depreciação, não 
conseguimos saber. Seria importante que o povo de Minas Gerais soubesse. 

Muitas vezes falamos de doação de imóveis, mas, quem sabe, muitos 
prédios, terrenos e imóveis estão nas mãos de pessoas que estão fazendo 
uso em proveito próprio, enquanto o povo de Minas Gerais pode estar sendo 
prejudicado nessa questão. 

Seria importante a Mesa Diretora estudar essa questão, designando a 
própria Comissão de Fiscalização Financeira ou constituindo uma comissão 
especial para cuidar desse assunto. Lembro-me quando o Deputado Sávio 
Souza Cruz era Secretário da Administração e disse, numa audiência pública, 
que o Estado não tinha a mínima idéia de quantos sejam. 

Não é possível que o Governo do Estado de Minas Gerais não tenha as 
informações a respeito do seu patrimônio. Essa doação constante de imóveis 
nos faz pensar que eles não estão sendo utilizados, e o Deputado de cada 
região começa a perceber que poderia dar uma destinação melhor ou mais 
útil para os imóveis. 

Os imóveis da MinasCaixa, por exemplo, estão sendo destruídos. Hoje 
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quantos são? Não sabemos. O Poder Legislativo, em seu papel 
fiscalizador deveria atuar nesse momento. Acho que esta Casa daria grande 
contribuição ao povo de Minas Gerais fazendo esse trabalho. 

V. Exa, Presidente, que está avançando muito no resgate do Poder 
Legislativo, principalmente na sua competência legisladora, já iniciada com o 
ex-Presidente Anderson Adauto, poderia dar essa contribuição, criando uma 
comissão especial, talvez a própria Comissão de Fiscalizaçao Financeira, 
para fazer esse levantamento patrimonial. A sociedade tem direito de ter 
essas informações, e somos responsáveis por exercer essa fiscalização. 
Pode ser até que haja muita gente beneficiando-se desses imóveis, prédios 
ou terrenos, e o Estado estaria perdendo. O Estado significa o cidadão que 
contribui, o povo de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - O Deputado que me antecedeu 
tem razão, acho que isso deve ser fiscalizado. O projeto do Deputado 
Marcelo Gonçalves de doação de imóveis foi analisado com a comunidade e 
com a Prefeitura. 

O Deputado Marcelo Gonçalves, com toda responsabilidade, discutiu a 
matéria com a sociedade na cidade de Divinópolis. Gostaria de pedir aos 
companheiros a aprovação do projeto e lembrar ao Deputado que me 
antecedeu que, no caso desse projeto, poderia ser analisado e pedido a sua 
assessoria para observar. As suas colocações merecem, em parte, a atenção 
desta Casa, mas o projeto do Deputado Marcelo Gonçalves foi discutido na 
nossa bancada, na bancada do PDT, com a população e com a Prefeitura de 
Divinópolis. 

Ele foi debatido com todas as partes interessadas e já vem se arrastando 
há muito tempo. Então, Sr. Presidente, gostaria de encaminhar pela 
aprovação do Projeto n° 1.485/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves, 
lembrando que a Bancada do PDT o analisou e discutiu. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7, a Presidência 
solicita ao Sr. Secretário, que proceda à chamada dos Deputados para a 
verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados, número 

insuficiente para votação e para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 

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



Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia jà publicada. Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 3• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS TAXAS 
Ás dezesseis horas e trinta minutos do dia trinta de maio de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Paulo 
Piau e Miguel Martini, 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 Ambrósio Pinto, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência registra o 
recebimento de proposta da FAEMG para revisão das taxas estaduais; do 
Oficio n• 1.332/2000, do Secretário da Fazenda, encaminhando relação das 
taxas existentes no Estado de Minas Gerais e informando o total arrecadado 
no último semestre, e oficio do Sistema FIEMG, informando sobre as taxas 
recolhidas aos cofres públicos estaduais pelas entidades integrantes do 
Sistema. A Presidência informa que a reunião se destina à discussão e 
votação de proposições da Comissão. Passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando sejam os Srs. Milton 
dos Reis, Vice-Presidente da Federação das CDLs do Estado de Minas 
Gerais, e Saulo Pinto, da mesma Federação, convidados a participar de 
reunião da Comissão. A Presidência registra a presença dos convidados e 
convida-os a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao 
Deputado Miguel Martini, autor do requerimento que motivou a realização da 
reunião, e, a seguir, concede a palavra aos convidados. Segue-se amplo 
debate, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente- Miguel Martini. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N• 1.502/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei ora 
analisado objetiva declarar de utilidade pública o Projeto Redução - Centro de 
Difusão Cultural e Ensino de Artesanato, com sede no Município de Ouro 
Preto. 
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Inicialmente, foi a matéria encaminhada para exame preliminar, à 

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. A seguir, cabe a este 
órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto Redução - Centro de Difusão Cultural e Ensino de Artesanato 

tem por finalidade difundir a cultura brasileira, através da reprodução 
reduzida de seus monumentos históricos; difundir a prática e o ensino de 
artesanato e contribuir para a educação, o entretenimento e o congraçamento 
da comunidade. 

Pretende, com isso, colaborar para a preservação da memória nacional, 
divulgando, principalmente por meio da amostragem de obras arquitetônicas, 
nossos valores históricos e culturais. 

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.502/2001 

na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001. 
José Henrique, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.519/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em análise objetiva 
declarar de utilidade pública a Fundação Cultural e Educacional Santo 
Afonso, com sede no Município de Coronel Fabriciano. 

Examinado o projeto, preliminarmente, pela 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 a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Cultural e Educacional Santo Afonso possui por finalidade 

prestar assistência social aos carentes de Coronel Fabriciano, educação e 
apoio cultural à juventude por meio da formação artística e literária. 

Para a consecução de suas metas prioritárias, poderá operar emissoras de 
radiodifusão, mediante outorga do Governo Federal, instalar e manter 
departamentos, estabelecimentos e unidades patrimoniais. 

O reconhecimento da instituição como de utilidade pública fortalecerá as 
iniciativas que ali vêm sendo desenvolvidas. 
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Conclusão 

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
1.519/2001 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 2001. 
Antõnio Carlos Andrada, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.552/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado João Leite, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira Ginga Brasil, 
com sede no Município de Contagem. 

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 Associação de Capoeira Ginga Brasil, com sede no Município de 

Contagem, ê uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1989. Possui 
por finalidade precípua promover e incentivar o desenvolvimento de 
atividades esportivas, recreativa e culturais, bem como de valores morais e 
cívicos. 

Com tais iniciativas, busca a promoção humana e o bem-estar social dos 
seus filiados. 

Tais iniciativas a fazem merecedora do titulo declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.552/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001. 
Antõnio Carlos Andrada, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.561/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Menezes, o Projeto de Lei n° 1.561/2001 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Cultural ltabira Século 
XXI, com sede no Município de ltabira. 

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 31/5/2001, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos dos arts. 188 e 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, que regula a matéria. 

Examinados tais documentos, constatamos que a entidade mencionada no 
relatório tem personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois 
anos, sua diretoria é composta por pessoas ídóneas e não recebe 
remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.561/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.470/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em comento tem 
por objetivo a instituição do Certificado-Cidadão e do Selo-Cidadão no âmbito 
do Estado de Minas Gerais. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão emitir 
parecer sobre a proposição, em confomnidade com o disposto no art. 188, c/c 
o art. 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela visa a instituir o Certificado-Cidadão e o Selo-

Cidadão, a serem concedidos às pessoas físicas ou jurídicas que 
contribuírem para os Fundos Municipais ou Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, conforme o disposto no art. 260 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, estabelecido pela Lei Federal n° 8.069, de 1990. 

Consideramos que o Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, aprimorou tecnicamente a proposição, definiu a que 
imposto se refere o percentual de arrecadação estabelecido no projeto e 
restringiu a medida ao âmbito estadual. 

O projeto em exame está em consonência com o disposto no art. 4° da lei 
supracitada, que estabelece que é dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade, às convivências familiar e comunitária. Conforme a alínea "d" do 
parágrafo único do artigo acima referido, a garantia de prioridade 
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compreende a destinação privilegiada de recursos públicos para as áreas 
relacionadas com a proteção à infância e á juventude. Nesse sentido, o 
incentivo ao aporte de maior montante de recursos para o Fundo para a 
Infância e a Adolescência - FIA - contribuirá muito para a efetivação do 
disposto no artigo supracitado. 

Nos termos do art. 4", I e IV, da Lei n• 11.397, de 1994, que cria o Fundo 
para a Infância e a Adolescência - FIA - e dá outras providências, os recursos 
do FIA serão utilizados para financiar programas de proteção especial à 
criança e ao adolescente expostos a situação de risco pessoal e social, cujas 
necessidades de atendimento ultrapassem o âmbito de atuação das políticas 
sociais básicas e assistenciais, bem como para a construção, a reforma, a 
ampliação e a aquisição de imóveis e material permanente destinados à 
implementação das ações do Plano Estadual de Proteção Especial á Criança 
e ao Adolescente. Entendemos, portanto, que a relevância da matéria se 
encontra na tentativa de comprometimento da sociedade com a repressão de 
violações de direitos das crianças e dos adolescentes. 

Dessa forma, consideramos conveniente a aprovação do projeto de lei em 
tela. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.470/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo n• 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 2001. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - João Leite, relator - Luiz Menezes - Bené 

Guedes - Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.549/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em epígrafe cria o 
programa emergencial de desenvolvimento e implantação do uso de energia 
solar no Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 19/5/2001, foi o projeto distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de 
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 exame institui o Programa Emergencial de 

Desenvolvimento e Implantação do Uso de Energia Solar no Estado, com 
duração de dois anos, objetivando a produção de energia elétrica a partir da 



z 
õ 

o 

499 
energia solar. Prevê, como metas a serem atingidas pelo programa, a 
promoção de estudos visando ã ampliação do uso de energia elétrica a partir 
da energia solar, o financiamento para a aquisição de equipamentos 
geradores de energia solar e a promoção de campanhas educativas sobre as 
vantagens do uso desta energia. Estabelece, ainda, que terão prioridade nos 
financiamentos: os pequenos produtores rurais, tendo preferência os da área 
da SUDENE; os consumidores residentes nos aglomerados urbanos; as 
instituições de ensino e os hospitais da rede pública; as microempresas e as 
pequenas empresas e as Prefeituras, de acordo com a ordem decrescente do 
índice de desenvolvimento humano. 

O projeto cria também o Conselho Deliberativo do Programa Emergencial 
de Desenvolvimento e Implantação do Uso de Energia Solar, composto de 14 
membros, entre os quais se incluem representantes dos órgãos públicos 
ligados à matéria, assim como de entidades públicas e privadas. Traça, 
ainda, as competências afetas ao Conselho e prevê que os seus membros 
não serão remunerados, tendo-se em vista a relevância do trabalho. 

Quanto aos recursos para a execução do Programa, o projeto prevê que 
serão obtidos com a arrecadação do acréscimo de 0,5% no valor de cada 
conta de energia elétrica, ficando isentos os consumidores com consumo 
inferior a 90kWh mensais, e com o repasse de 50% do total dos recursos que 
a CEMIG terá de investir na produção de energia alternativa. 

Não resta dúvida de que o objetivo da proposição é nobre, principalmente 
tendo em vista a atual crise energética, que requer uma ação do poder 
público visando ao estímulo e ã orientação da população para o uso de 
energia alternativa. Entretanto, é competência desta Comissão examinar a 
matéria de acordo com os preceitos constitucionais e legais vigentes no País. 

Dessa forma, é preciso analisar esta proposição ã luz do art. 22, inciso IV, 
da Constituição Federal, que confere ã União competência privativa para 
legislar sobre energia, assim como do art. 21 da mesma Carta, que lhe 
confere competência para explorar diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão os serviços e as instalações de energia elétrica. 

Assim, a elaboração de normas que tratem de energia ou dos serviços de 
energia a serem explorados no País é da competência legislativa da União, e 
a regulamentação de tais matérias por outro ente da Federação é 
inconstitucional, por ferir os dispositivos acima citados. 

Note-se que o constituinte originário, ao estabelecer o sistema de divisão 
de competências, baseado no princípio de prevalência do interesse, 
entendeu que a legislação sobre energia é de competência federal, embora o 
Estado federado tenha competência para agir no sentido de incentivar e 
patrocinar políticas de desenvolvimento energético. Registre-se, por 
oportuno, que a competência do Estado para promover e incentivar a sua 
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política de desenvolvimento energético é uma competência material e 
está vinculada à observância das diretrizes gerais da legislação federal 
pertinente, de acordo com o disposto no art. 254 da Constituição do Estado. 

Ressalte-se, ainda, que a CEMIG, embora seja uma entidade da 
administração indireta do Estado, é uma concessionária do serviço público 
federal de energia elétrica. Assim, estruturalmente está vinculada a normas 
estaduais, mas, funcionalmente, deve obedecer aos preceitos federais no 
que toca ao estabelecimento de normas sobre a exploração do serviço de 
energia. Dessa forma, quando o projeto prevê que o programa será 
financiado com recursos obtidos com o acréscimo de 0,5% do valor de cada 
conta de energia elétrica, está invadindo a seara de competência reservada 
ao ente a que cabe estabelecer a política tarifária do serviço, no caso em 
análise: a União. 

Há ainda que se destacar que a elaboração e a execução de programas 
são atividades eminentemente administrativas, de competência do Poder 
Executivo; por isso dispensam autorização legislativa. Dessa forma já se 
manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que apenas os programas 
previstos na Constituição, bem como os que impliquem investimentos ou 
despesas para ente da Federação, necessariamente inseridos no seu 
orçamento, devem ser submetidos ao Legislativo. Com exceção dessas 
hipóteses, nenhum plano nem programa devem ser submetidos pelo 
Executivo ao Congresso, seja porque muitos deles são atividades típicas da 
administração, seja porque seria inviabilizado o exercício das funções 
daquele Poder. 

No que toca à criação do Conselho Deliberativo do Programa Emergencial 
de Desenvolvimento e Implantação do Uso de Energia Solar, o projeto incorre 
ainda em vicio de inconstitucionalidade, uma vez que a sua instituição 
implicará a criação de um órgão na estrutura do Poder ao qual competem as 
ações que se pretende implementar, qual seja o Poder Executivo. A criação 
de órgão na estrutura desse Poder é matéria de iniciativa privativa do 
Governador do Estado, conforme dispõe o art. 66, 111, "e", da Constituição 
Estadual. Sendo assim, recorremos ao art. 70, § 2°, da Constituição Estadual, 
que prevê que a sanção do Governador supre o vício de iniciativa. 

Dessa forma, visando à adequação da proposição aos ditames 
constitucionais, apresentamos o Substitutivo n• 1, que traça diretrizes para as 
ações a serem implementadas pelo poder público na área energética, 
respeitando as competências reservadas à União, assim como o princípio da 
separação dos Poderes. 

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 
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Conclusão 
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Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.549/2001 na 
forma do seguinte Subst~utivo n° 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia alternativa no 

Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O poder público desenvolverá ações visando ao desenvolvimento e 

à implantação do uso de energia alternativa no Estado. 
Art. 2° - O poder público, por meio dos órgãos competentes, atuará: 
I - na promoção de estudos visando à ampliação do uso de energia elétrica 

a partir da energia solar; 
11 - na promoção de campanhas educativas sobre as vantagens do uso de 

energias alternativas, em especial a energia solar; 
111- no financiamento de ações que incentivem a produção e a aquisição de 

equipamentos geradores de energia alternativa, em especial a energia solar; 
IV -no financiamento de pesquisas desenvolvidas por entidades que atuem 

na área da energia alternativa; 
V - na concessão de benefícios tributários às empresas destinadas à 

produção de equipamentos geradores de energia alternativa, em especial a 
solar, observados os preceitos da Lei Complementar n° 101, de 20/5/2000. 

Art. 3° - Fica criado o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento e 
Implantação do Uso de Energia Alternativa no Estado, que será composto de: 

I - um representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; 
li- um representante da Secretaria de Estado de Minas e Energia; 
111 - um representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável; 
IV - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
V - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais; 
VI - um representante do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia; 
Vil- um representante do Conselho Estadual de Energia; 
VIII - um representante da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais; 
IX- um representante da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais; 
X - um representante da Fundação João Pinheiro- FJP -; 
XI - um representante do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas 

Gerais-IPEM -; 
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XII -um representante do SINDIELETRO; 
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XIII - um representante da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG-; 

XIV- um representante do Movimento das Donas de Casa; 
XV - dois representantes de instituições de ensino superior, públicas ou 

privadas, localizadas no Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único - Os membros do Conselho não serão remunerados, 

tendo-se em vista o caráter relevante de suas funções. 
Art. 4° - Compete ao Conselho Deliberativo: 
I - deliberar a respeito das ações a serem instituídas no Estado visando á 

implementação do uso da energia alternativa; 
li - promover estudos para viabilizar e ampliar a atuação do poder público 

no incentivo ao uso da energia alternativa; 
111 - priorizar os setores da sociedade a serem beneficiados com as ações 

de financiamento; 
IV - receber sugestões de técnicos e de órgãos públicos e privados 

referentes ao assunto. 
Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 

contados a partir da data de sua publicação. 
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de junho de 2001. 
Agostinho Silveira, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Sávio Souza 

Cruz - Sebastião Costa- Maria Olívia. 


