


ANAIS 
2001 

21 a 30 de junho 

Volume 9 n° 6 

Págs. 503 a 1.036 

Belo Horizo nt e 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIYA 
DO ESTADO DE ~fiNAS GERAIS 



li VOLUME 



z 
õ 

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2001 

ATA 

503 

ATA DA 2563 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/6/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Álvaro Antônio 
Sumário: Comparecimento- Abertura -1• Parte: 13 Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Ofícios, telegramas e cartão - 2• Fase (Grande 
Expediente): -Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n° 1.593/2001 -
Requerimentos n°s 2.330 a 2.337/2001 - Requerimentos dos Deputados 
Amilcar Martins, Eduardo Brandão e outros, Pinduca Ferreira, Elbe Brandão, 
Sargento Rodrigues e Fábio Avelar - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta (2) e Alencar da Silve1ra 
Júnior e das Comissões de Direitos Humanos, do Trabalho e de Assuntos 
Municipais - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta, 
Sargento Rodrigues, Amilcar Martins, Doutor Viana e Fábio A velar - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 13 Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Pinduca Ferreira e Fábio Avelar; deferimento - Discussão e 
Votação de Pareceres: Parecer da Comissão Especial sobre a mdicação do 
titular da FEAM; encerramento da discussão; inexistência de número 
regimental para votação - Parecer da Comissão Especial sobre a indicação 
do titular do IGAM; discurso do Deputado Miguel Martini; encerramento da 
discussão - Parecer da Comissão Especial sobre a indicação do nome da 
Profa. Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira para integrar o Conselho 
Estadual de Educação; encerramento da discussão - Chamada para 
recomposição de quórum; existência de número regimental para votação -
Parecer da Comissão Especial sobre a indicação do titular da FEAM; 
discurso do Deputado Miguel Martini; aprovação - Parecer da Comissão 
Especial sobre a indicação do titular do IGAM; aprovação - Questão de 
ordem - Parecer da Comissão Especial sobre a indicação do nome da Profa. 
Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira para integrar o Conselho Estadual de 
Educação; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da 
Deputada Elbe Brandão; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Durval 
Ângelo; aprovação - Chamada para verificação de quórum; existência de 
número regimental para votação - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei 
Complementar n° 28/2000; requerimentos dos Deputados Márcio Cunha e 
Márcio Kangussu; deferimento; votação do projeto, salvo destaques; 
aprovação; votação do inciso XV do art. 66 da Lei Complementar n° 34, a que 
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se refere o art. 1° do projeto; reJelçao; votação do art. 18; reje1çao -
Inexistência de quórum qualificado para a votação de projeto de lei 
complementar - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.238/2000; 
aprovação com a Emenda n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
47/99; aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 -
Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 269/99; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 324/99; 
aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 496/99; rejeição; 
verificação de votação; inexistência de número regimental para votação; 
anulação da votação; questão de ordem; chamada para recomposição de 
quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos 
- Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani -Alencar da Silveira Júnior- Ambrósio Pinto -Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago 
- Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar 
-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 Henrique - Kemil Kumaira - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - 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 Antônio Júlio) - Às 14h14min, a lista de 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°- Secretário, procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
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Correspondência 

- O Deputado Fábio Avelar, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFICIOS 
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, encaminhando cop1a do 

relatório final do Ministério Público do Estado relativo à exclusão de créditos 
tributários de ICMS entre a Fazenda Pública do Estado e a Cia. Vale do Rio 
Doce S.A. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Francelino Pereira, Senador, encaminhando exemplar de obra 
intitulada "FIOCRUZ: Cem Anos de Ciência". 

Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, prestando informações relativas 
a pedido contido no Requerimento n° 1.881/2001 , da Comissão de Política 
Agropecuária. 

Do Sr. Geraldo Magela, Presidente da Conferência Parlamentar das 
Américas, encaminhando a Declaração Parlamentar de Quebec, o Plano de 
Ação e a Declaração do Comitê Executivo da Rede de Mulheres 
Parlamentares das Américas.(- A Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Dirceu do Nascimento, Reitor da Universidade Federal de Ouro 
Preto, agradecendo o convite para o Debate Público Qualidade e 
Acessibilidade do Ensino Superior em Minas Gerais. (- À Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, encaminhando 
cópia de ofício enviado ao Ministro da Saúde, em atenção ao Requerimento 
n° 1.740/2000, do Deputado Pastor George, solicitando informações a 
respeito da aplicação dos recursos provenientes da cobrança da CPMF no 
Estado. 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública (2), 
em atenção ao Requerimento n° 2.062/2001 , da Comissão de Direitos 
Humanos, transmitindo informações prestadas pelo Delegado Regional de 
Segurança de Sete Lagoas, e em atenção ao Requerimento n° 1.833/2001 , 
da mesma Comissão, transmitindo informações prestadas pela autoridade 
policial do 2° Distrito Policial de Santa Luzia. 

Do Sr. Marco Antonio Marques de Oliveira, Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, encaminhando cópia de convênio celebrado entre a 
Secretaria e os Municípios de Ouro Preto e Ouro Branco. (-À Comissão de 
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, ele 
o art. 100, XVI , do Regimento Interno.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, em atenção ao 
Requerimento n° 1.886/2001 , do Deputado Arlen Santiago (estadualização da 
estrada que liga os Municípios de lbiai e Ponto Chique), encaminhando 
informação prestada pelo Secretário de Transportes e Obras Públicas. 
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Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, em atenção 

ao Requerimento n° 2.075/2001, do Deputado Kemil Kumaira, prestando 
informações referentes à aplicação de recursos do FUNDEF em escolas 
municipais do Estado. 

Do Sr. Ademir Lucas Gomes, Prefeito Municipal de Contagem, solicitando 
informações sobre o andamento do processo em que se transferem, para o 
Município de Contagem, três bairros pertencentes ao Município de Ribeirão 
das Neves. 

Da Sra. Teima Blandina Wenceslau, Prefeita Municipal de Minas Novas, 
encaminhando, para exame, o Programa Emergencial de Convivência com a 
Seca, bem como a Carta de Minas Novas, e solicitando seja incluído o 
Município de Minas Novas em projetos e orçamentos, com vistas a que sejam 
minimizados os efeitos da seca na região. (- À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

Do Sr. Délbio Teruel, Presidente da Câmara Municipal de Osasco, SP, 
encaminhando moção de congratulações com a Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo pela aprovação do projeto que proíbe o uso do amianto 
no Estado. (-À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG, dando 
ciência do valor do patrimõnio dos fundos extintos (FUNDEURB, FESB, 
PROSAM e SOMMA), conforme quadro demonstrativo. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Jarbas Medeiros, Presidente da Fundação João Pinheiro, solicitando 
apoio técnico para a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Metropolitano, solicitado pela equipe gestora da Assembléia Metropolitana da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -, bem como a designação 
de dois representantes para integrarem o grupo coordenador dos trabalhos. 

Do Sr. Sergio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes, informando, em 
resposta ao Requerimento n° 2. 1 03/2001 , do Deputado Djalma Diniz e 
outros, que será analisado o pedido de inclusão do Município de Mutum no 
Programa Minas Esporte e Cidadania. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
2.1 03/2001.) 

Da Ora. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça, 
comunicando, em atenção ao Requerimento n° 1.832/2000, da Comissão de 
Direitos Humanos, que o sentenciado Walter Ferreira Gomes foi liberado por 
livramento condicional em 29/9/99. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
1.832/2000.) 

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, encaminhando, 
em resposta a pedido da CPI da Saúde, esclarecimentos e documentação 
relativos a exames genéticos de DNA. (- À CPI da Saúde.) 

Do Sr. Lelis Jorge Silva, Prefeito Municipal de Vargem Bonita, solicitando o 
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apoio desta Casa às reivindicações dos funcionários do Instituto Mineiro 
de Agropecuária. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 
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Do Vereador Denilson Rodrigues Silveira, Presidente da Câmara Municipal 
de Francisco Sá, solicitando seja desarquivado o processo de emancipação 
do Distrito de Catuni. 

Do Sr. Marcello Siqueira, Presidente da COPASA-MG, encaminhando, em 
atenção ao Requerimento n° 1.770/2000, do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, cópia dos balancetes de dezembro de 1999 e setembro de 2000 e 
detalhamento da composição do saldo da subconta "Convênios" em 
31/12/99. 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, encaminhando, em 
atenção ao Requerimento n° 1.803/2000, do Deputado Amilcar Martins, 
informações relativas à contratação de serviços de terceiros durante o 
período de negociação do acordo coletivo de trabalho para 2000 e 2001 . 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG, 
informando, em atenção ao Requerimento no 2. 199/2001 , do Deputado Kemil 
Kumaira, o motivo pelo qual a empresa Crédito Ltda. não pôde ser atendida 
pelo Programa Estadual de Crédito Popular- CREDPOP. 

Do Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe do DETRAN-MG, informando, em atenção 
ao Requerimento n° 2.097/2001 , do Deputado Pinduca Ferreira (instalação 
de clínica em Abaeté), que está em estudos a abertura do correspondente 
processo licitatório. 

Do Sr. Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA -, encaminhando, em atenção ao Requerimento n° 
2.123/2001 , da Comissão de Polltica Agropecuária, informações relativas às 
ações daquele órgão com vistas a garantir a qualidade das mudas de café no 
Estado. 

Do Sr. Tarcisio de Campos Ribeiro, Superintendente-Geral da FUNED (2), 
esclarecendo, em atenção ao Ofício n° 1.054/2001/DLE, que as informações 
solicitadas já foram prestadas pela Secretaria da Saúde, conforme cópia de 
recibo que envia em anexo, e encaminhando, em atenção ao Oficio n° 
1.068/2001/DLE, cópias das Concorrências n°s 19 e 23/2000. (-À CPI da 
Saúde.) 

Do Cel. PM Geraldo Arnaldo Doro Pereira, Comandante do Policiamento da 
Capital, em atenção ao Requerimento n° 2.201/2001 , da Comissão de 
Direitos Humanos, informando que as denúncias objeto desse requerimento 
estão sendo apuradas por intermédio de inquérito policial-militar. 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal (3), informando da liberação de recursos destinados à 
COPASA-MG e ao Estado de Minas Gerais. (-À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 
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Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Chefe do 6° DRF do DNER, em 

atenção ao Oficio n° 846/2001/DLE, encaminhando documentação referente 
ao Contrato PJU-22.135/90, recebida do DER-MG. (- A Comissão de 
Transporte.) 

Do Sr. Rodrigo Sousa de Albuquerque e outros, Promotores de Justiça, 
agradecendo o convite formulado por meio do Oficio n° 1.1 09/2001/DLE e 
encaminhando relatório final elaborado pelo Ministério Público. (-A Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Evilázio Teubner Ferreira, Secretário Municipal da Saúde de Belo 
Horizonte (2), agradecendo o convite para reunião da Comissão de Saúde e 
indicando o Sr. Luciano Wagner Ribeiro Reis como seu representante. (- A 
Com1ssão de Saúde.) 

Do Sr. Otonelson Eduardo Prado, Secretário de Meio Ambiente, de 
Muzambinho, agradecendo o convite para participar de ciclo de debates. 

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo 
Nacional de Assistência Social, encaminhando cópia de documentação 
relativa a transferência de recursos para os Fundos Municipais de Assistência 
Social. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Roberto Luiz de Lima Guimarães, Diretor de Metrologia Legal, 
enviando, em resposta a pedido da Comissão Especial das Multas, a relação 
de medidores de velocidade de veículos automot1vos aprovados até esta 
data. (-A Comissão Especial das Multas.) 

Do Sr. José Moreira Magalhães, da Superintendência Central de 
Administração Financeira, da Secretaria da Fazenda, informando, em 
atenção ao Requerimento n° 2.120/2001 , do Deputado Kemil Kumaira, que o 
credenciamento das cooperativas de crédito para a arrecadação de tributos 
estaduais está centralizado no BANCOOB. (-Anexe-se ao Requerimento n° 
2.120/2001 .) 

Do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete, do DER-MG, 
comunicando, em resposta ao Requerimento n° 1.943/2001 , do Deputado 
Geraldo Rezende, que já está marcada a licitação para a contratação dos 
serviços de recapeamento da Rodovia MG-255, no trecho lturama-Frutal. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.943/2001 .) 

Do Prof. Mareio Quintão Moreno, Chefe de Gabinete do Reitor da UFMG, 
apresentando excusas pela impossibilidade de atender a Convite da 
Comissão de Educação para participar de reunião. (- A Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. José Max Araújo Bezerra, Secretário do Banco da Terra, prestando 
informações relativas a pedido contido no Requerimento n° 1.878/2001, da 
Comissão de Política Agropecuária. 

Da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande -
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AMUALE - encaminhando copta do relatório de atividades dessa 
Associação, relativo a fevereiro de 2001 . 
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Do Sr. Rubens dos Santos Silva, Secretário-Geral do Conselho Federal de 
Medicina, solicitando que esta Casa envie a esse órgão a legislação estadual 
referente à assistência psiquiátrica. 

Do Sr. Antônio José Polanczyk, Diretor-Presidente da Cia. Siderúrgica 
Belgo Mineira, agradecendo o convite para participar de reunião da Comissão 
do Trabalho realizada nesta Casa. (-À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Florentino da Cunha Mello, apresentando sugestões para economia 
de energia elétrica na iluminação de residências. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

Do Sr. Valdevino Ananias Toledo, do Município de Ervália, solicitando 
providências contra irregularidades ocorridas no Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário Careço - CODESC. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Humberto Souto, Presidente do Tribunal de Contas da União, 

agradecendo o convite para comparecer a reunião da Comissão de 
Fiscalização Financeira. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Mauro Lopes, Deputado Federal, agradecendo convite para 
comparecer à solenidade de entrega do título de Cidadão Honorário de Bom 
Despacho. 

CARTÃO 
Do Sr. Renato Antônio Mansur Pires, Superintendente de Negócios da 

Caixa Econômica Federal , em atenção ao Ofício n° 1.086/2001/DLE, 
informando que o assunto foi encaminhado ao Escritório de Negócios 
Gutierrez, da referida instituição. (-À Comissão de Transporte.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - (Deputado Wanderley Ávila) - 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° 1.593/2001 

Insere no calendário turístico e de eventos do Estado a Feira da Paz de 
Betim. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica inserido no calendário turístico e de eventos do Estado a Feira 

da Paz de Betim. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2001 . 
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Pinduca Ferreira 
Justificação: A proposta que apresentamos tem por objetivo inserir no 

calendário turístico e de eventos do Estado a Feira da Paz de Betim. Desde a 
realização da primeira, em 1990, o evento foi ganhando dimensão e se 
tomou a maior e mais tradicional promoção cultural do Município de Betim, 
com um público aproximado de 300 mil pessoas. 

A Feira da Paz de Betim é reconhecida nacionalmente, constando até no 
calendário turístico e de eventos da União. Além de promover a paz, os 
lucros obtidos com o evento, são destinados à assistência social. 

Pelos motivos expostos e pelo alcance social de nossa proposta, 
esperamos contar com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.330/2001, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado voto de 

congratulações com a Viação São Pedro Ltda. por seus 20 anos de 
atividades. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 2.331/2001 , da Deputada Maria Olfvia, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com os munícipes de Santo Antõnio do Amparo pelos 62 
anos de sua emancipação político-administrativa. (-À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 2.332/2001 , do Deputado Dinis Pinheiro, pleiteando seja solicitada ao 
DER-MG a implantação do transporte coletivo urbano nos Municípios de 
Baldim e Nova União. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 2.333/2001 , do Deputado Geraldo Rezende, pleiteando seja solicitada 
ao Governador do Estado a reformulação do Decreto n° 37.285, de 5/10/95, 
que regulamenta a concessão de vale-alimentação a servidores públicos 
estaduais, de forma a estender o benefício a servidores que vivem em 
municípios com população igual ou superior a 100 mil habitantes, apurada 
pelo censo de 2000. 

N° 2.334/2001, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitado ao Governador do Estado o preenchimento dos cargos vagos de 
policial militar e civil na Comarca de Ouro Preto. (- Distribuídos à Comissão 
de Administração Pública.) 

N° 2.335/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que não ocorra o 
desligamento das lâmpadas dos postes de iluminação pública localizados em 
frente aos postos de gasolina da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 
virtude do grande número de assaltos registrados nesses locais. 

N° 2.336/2001 , da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja enviado 
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pedido de informações ao Promotor de Justiça da Comarca de Ouro Preto 
a respeito da fase em que se encontra o inquérito policial ou processo em 
que Kaiodê Cassiano Meira figura como vitima de discriminação, por parte da 
Escola Técnica Federal de Ouro Preto. (- À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.337/2001 , do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que envie a esta Casa relação 
dos nomes indicados para responder pelas entidades da administração 
pública a que se refere a alínea "d" do inciso XXIII do art. 62 da Constituição 
do Estado, designados e ainda não submetidos a argOição pública pela 
Assembléia Legislativa. (- À Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja dada a denominação de 
"Pedro Aleixo" a um dos espaços desta Casa. 

Do Deputado Eduardo Brandão e outros, solicitando seja realizado, com 
representantes de várias entidades, evento com vistas à discussão sobre as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -. com os 
temas que menciona. (- Distribuidos à Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Pinduca Ferreira. Elbe Brandão, Sargento Rodrigues e Fábio Avelar. 

Comunicações 
-São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Dalmo 

Ribeiro Silva, Carlos Pimenta (2) e Alencar da Silveira Júnior e das 
Comissões de Direitos Humanos, do Trabalho e de Assuntos Municipais. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa e povo de Minas Gerais, hoje, pela manhã, recebi um 
telefonema do Presidente do Sindicato Rural de Montes Claros e do 
Presidente da Associação dos Municípios da Area Mineira da SUDENE, 
solicitando-me que, nesta ocasião, fizesse um pronunciamento acerca de 
uma medida que está sendo tomada pelo Governo Federal no Norte de 
Minas, que será, sem dúvida alguma, uma injeção letal nos pequenos e 
médios produtores rurais daquela região. Coincidentemente, um órgão da 
imprensa de grande circulação em Minas traz uma manchete dizendo que "o 
Banco do Brasil executa produtor que atrasa a parcela de dívida". 

Entendendo o sofrimento do nosso companheiro Reinaldo Rebelo, 
Presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, que, num ato de desespero, 
tenta reunir forças e o apoio de lideranças políticas de Minas Gerais e 
Brasília que representam a região, mostrando a forma truculenta, violenta e 
inoportuna de o Governo Federal determinar a seus Bancos oficiais, 
especialmente o Banco do Brasil, a execução dos pequenos e médios 
produtores rurais, levando-se em consideração a situação de emergência e 
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de calamidade pública por que passam os municípios norte-mineiros. Os 
produtores que recorreram ao Banco e endividaram-se na plantação da 
escassa agricultura de subsistência da região, hoje enfrentando terrível seca, 
estão sendo executados, tendo seus bens penhorados juntamente com seus 
avalistas. 

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte)* - Cumprimento-o por 
trazer novamente à tribuna esse assunto, o que já fez no ano passado. A 
Comissão de Política Agropecuária está trabalhando o assunto. Lembro-lhe 
que o Banco do Brasil é o maior latifundiário hoje existente no Pais. O 
Governo Federal gasta R$40.000,00 para assentar os sem-terra, e, por causa 
de R$20.000,00 ou R$30.000,00, o Banco "desassenta" aqueles que 
nasceram na terra e que, embora trabalhando honestamente, quebraram. 

Um assunto que V. Exa. trouxe à Casa, há dois anos atrás, voltará aqui, 
amanhã, quando receberemos, na Comissão de Política Agropecuária, a 
comissão de Manga, do Jaiba, que está sendo executada pelo Governo do 
Estado. Também existe execução de produtores rurais do Norte de Minas 
pelo Governo do Estado. São pessoas que contraíram dívidas com a 
MinasCaixa e pagaram o Pró-Agro. O Governo se apoderou dos recursos do 
Pró-Agro e está executando o produtor. V . Exa. não está sozinho, pois 
estamos atentos e também caminharemos junto com o produtor do Norte de 
Minas, que já presta grande serviço ao nosso Estado só de morar naquela 
região e, patrioticamente, enfrentar a situação de seca, sujeitando-se, ainda, 
a essa humilhação. Eles fazem muito mais para o Estado de Minas do que 
muitos governantes que já passaram pelo Palácio. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço-lhe o aparte. Deputado João 
Batista de Oliveira, V. Exa., como Presidente da Comissão, tem feito um 
trabalho fantástico, um trabalho de base, de sensibilização das autoridades 
no sentido de ter uma política diferenciada para a agropecuária mineira e, 
principalmente, para os pequenos e médios produtores agrícolas, que 
lançaram mão de suas vidas, pertences e bens, passando pela peregrinação 
de Banco a Banco, de porta em porta das instituições bancárias, para tomar 
empréstimos, na certeza de que teriam um ano diferente, com mais chuvas 
ou que o Banco fizesse uma cobrança mais amena de juros, o que não 
aconteceu. Ano após ano, temos assistido à agonia do pequeno produtor 
rural. 

Aliás, é necessário que haja uma bandeira, pois esta Casa tem tido uma 
postura quase isolada. Somos nós, da região, com a aJuda de V. Exa., que 
também é da região. Os Deputados Arlen Santiago, Wanderley Ávila e Doutor 
Viana entendem os problemas daquela região, pois lá moram e possuem 
propriedades rurais. Estamos fazendo um trabalho isolado. 

Quando recorremos aos Governos do Estado ou Federal, encontramos 
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1001 dificuldades. Esse caso do Jaíba se arrasta há do1s anos. Estivemos 
com eles aqui, trouxemos os produtores e tomaram empréstimo, fizeram o 
seguro agrícola, e a MinasCaixa fechou. Não puderam pagar suas dívidas, 
pois o Banco estava fechado. Foi passando o tempo e jogaram juros 
escorchantes sobre essas dívidas, e os produtores hoje estão inadimplentes, 
não podem pagar. Querem pagar, mas não podem. Na época, batiam na 
porta, e a MinasCaixa estava fechada, como é que iam fazer? Pegar o 
dinheiro e colocar no correio? 

Amanhã, estaremos presentes na Comissão, hipotecando apoio ao 
pequeno produtor rural do Jaíba, que quer ver sua situação resolvida. Já 
tiveram seus bens colocados em leilão, em praça pública, também os 
avalistas já perderam tudo, e fica esse rolo: entra ano, sai ano, a seca não 
acaba. 

A primeira coisa que se tem de entender é que a seca no Norte de Minas já 
faz parte da nossa cultura, das nossas obrigações e das nossas intenções. 
Ela não passa nunca. Infelizmente, a região é dessa forma: possui as 
melhores terras e os rios mais caudalosos de Minas Gerais, mas no período 
de janeiro a setembro não chove. Temos de entender que o problema é sério, 
crõnico e não tem solução. Agora, o Governo Federal vai executar, vai 
mandar o Banco do Brasil, um Oficial de Justiça tomar o que resta do 
produtor rural. Só não toma a esperança, porque essa ninguém toma, só 
Deus. 

Assisti a um jornal, agora, á tarde, em que se disse que a preocupação do 
Governo Federal é manter o PMDB na base em Brasília. Determinaram que 
para os militantes do PMDB tudo pode, tudo é possível, não querem perder o 
PMDB. O Governo Federal perdeu o contato com os problemas sociais do 
nosso Pais e do nosso Estado. O Presidente Fernando Henrique Cardoso 
está perdido, não sabe mais o que faz. Tem de agradar aos caciques, à sua 
base, tem de afagar os seus Deputados e perdeu totalmente o contato com 
sua base, com o povo, perdeu o contato social. 

Falo isso não só agora, com a execução das dívidas dos pequenos 
produtores do Norte de Minas. de Montes Claros; digo isso porque não existe 
projeto a esse respeito, nenhuma promessa foi cumprida por parte do 
Governo Federal para com o Norte de Minas. Temos pelo menos 28 
barragens com projetos estruturais e ambientais prontos para serem 
construídas pelo DENOCS, pela CODEVASF, pela Fundação Nacional de 
Saúde, e as barragens não saem. Temos 200 poços artesianos perfurados 
precisando ser equipados, e os equipamentos não saem. Há inúmeros 
projetos que acontecem da Bahia para cima, mas em Minas os projetos não 
chegam. Enfim, há um desânimo muito grande, e cansei. Não há mais como 
sustentar, não há mais como assistir a uma situação dessas: mais de 4.000 
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pequenos produtores rurais sendo executados pelo Banco do Brasil, 
tendo seus bens levados a leilão em praça pública. Essas pessoas já 
perderam tudo e, agora, vão ter que entregar seu carro de boi, sua junta de 
boi, seu arado; aqueles que ainda os têm terão que entregar seus 
tratorezinhos. Mas todos vão passar pela vergonha de ter seus nomes 
execrados em praça pública, de ver seus bens arrematados a custa de nada. 
E o Governo Federal não faz absolutamente nada para impedir essa 
aberração. 

Faço um convite ao Presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, já que 
a TV Assembléia lança suas imagens ao vivo: esteja aqui amanhã, na 
Comissão de Agropecuária, para participar conosco da reunião e mostrar 
toda a sua indignação, para falar em nome de mais de 4.000 produtores 
rurais do Norte de Minas, que estão passando por essa situação difícil, de 
vergonha, por que nunca passaram. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ilustre Deputado Carlos 
Pimenta, parabenizo, mais uma vez, V. Exa. pela sua atuação tão dignificante 
neste parlamento. 

Estava a lembrar daquela audiência realizada em Jaíba e presidida por V. 
Exa., na qual também estavam presentes os Deputados Dimas Rodrigues e 
João Batista de Oliveira, momento em que se reunia a Comissão Especial da 
Seca. Fomos surpreendidos por vários moradores e proprietários, que nos 
apresentaram seus compromissos e suas casas com praças marcadas pela 
extinta MinasCaixa. Naquela hora tão importante, a Assembléia Legislativa 
assumiu o compromisso de preservar o que há de maior e mais sagrado para 
o homem, que é o seu lar. Aquela Comissão, num gesto de dignidade, num 
gesto de dever parlamentar, foi à Procuradoria-Geral para sustar todas as 
praças que, naquela época, já estavam marcadas. 

Então, ilustre Deputado, essa é mais uma história triste que estamos 
acompanhando. Já não é possível haver tanto descrédito, tanto desrespeito 
para com o povo do Norte. Há dois anos e meio tivemos esse embate e, 
como V. Exa. já se manifestou, essa preocupação novamente é nossa. Esta 
Casa haverá de erguer sua voz para defender os legítimos direitos desses 
proprietários rurais. 

O Deputado Carlos Pimenta - Mais uma vez, Deputado Dalmo, quero 
agradecer o aparte, que muito vem acrescentar ao nosso discurso. 

Quero terminar reforçando o convite ao companheiro Reinaldo Ribeiro, 
Presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, para que esteja aqui 
amanhã, pela manhã, a fim de participar da reunião da Comissão de 
Agropecuária. 

Por último, quero fazer uma convocação, porque, diante desse fato, temos 
que assumir uma postura tranqüila, transparente e única: não é possível que 



515 
o Banco do Brasil venha executar mais de 4 mil pequenos produtores 
rurais numa região que está em regime de calamidade pública. O decreto de 
calamidade pública vence em agosto. Então, é necessário que se tenha bom-
senso, que se tenha paixão por este povo, que não tem mais o que vender e 
já não pode pagar. Vai ser o maior ato de vergonha em praça pública deste 
Estado ver a execução de 4 mil pequenos produtores rurais pelo Banco do 
Brasil, sem que nenhuma voz de Brasília se levante, sem que haja um só 
defensor dessa gente que já perdeu tudo, exceto a esperança, porque o 
norte-mineiro é um bravo, é um forte. 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, telespectadores da lV Assembléia, faz alguns dias que desejo 
ocupar esta tribuna para falar novamente sobre a segurança pública de 
Minas. Fatos como assaltos a Bancos e outras ocorrências policiais 
ameaçam o cidadão mineiro. Está provado que a segurança pública não só 
atrai investimentos e gera empregos, mas também é um fator de justiça 
social, diante de uma atuação séria, imparcial e justa por parte dos agentes 
de segurança pública do Estado. Como é uma questão extremamente grave, 
apelo aos nobres companheiros desta Casa, aos 77 Deputados - e não 
apenas ao Deputado Cabo Morais, à Deputada Elaine Matozinhos - que 
busquemos alternativas para minimizar os problemas de segurança pública. 

Todos os dias, pelos meios de comunicação, temos notícias de fatos muito 
graves. Apesar disso, só damos importância maior ao assunto quando a 
vítima é um dos nossos entes queridos, pai, mãe, irmão, filho, um parente, 
um amigo próximo ou um fato que chame muito a nossa atenção pela sua 
brutalidade e violência. 

As questões ligadas à segurança pública são bastante complexas. 
Dependemos do esforço dos municípios, do Estado e do Governo Federal. 
Apesar de todas as dificuldades, reconhecemos que o Governo Federal tem 
dado a sua parcela de contribuição por meio do Plano Nacional de 
Segurança Pública, destinando aos Estados pequenas verbas para 
investimento. Ainda é pouco, porque pode fazer muito mais. Precisamos de 
que o Congresso Nacional dê maior atenção à área de segurança pública, 
seja no setor penitenciário, seja na reformulação do Código Penal, do Código 
de Processo Penal, seja na agilização por parte do Poder Judiciário. Temos 
de nos mover. Não podemos ficar inertes, calados, aceitando que marginais, 
pessoas que não se preocupam com a dor de suas vítimas fiquem soltas, 
fazendo o que bem entendem, ignorando as autoridades e os poderes 
constituídos, causando pânico à população. 

Os Deputados desta Casa podem fazer muito. Tenho viajado por todos os 
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lados deste Estado, muitas vezes, conversando com a população, com 
Presidentes de associações de bairros, de conselhos comunitários de 
segurança pública; essas pessoas nos cobram providências. As Polícias 
Militar e Civil vêm desempenhando o seu papel, previsto na Constituição, no 
que diz respeito á segurança pública, mas ainda falta muito. Os Deputados já 
receberam críticas, queixas e pedidos para que dêem a sua contribuição 
relativa á segurança pública. Mas ela é muito complexa, não basta lutarmos 
para que uma viatura policial chegue ao município que está sem nenhuma 
viatura para fazer atendimento, não basta o Prefeito contribuir com 
combustível, destacamento ou reforma de estabelecimento. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a segurança pública vem nos preocupando 
muito e, tenho certeza, preocupa a todos os Deputados. Apresentamos 
algumas proposições de lei, principalmente a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 33, que trata da integração do nosso aparelho policial. O 
Estado, a União e o município vivem sérios problemas orçamentários, e não 
podemos permitir que duas Polícias estaduais permaneçam como duas 
forças excessivamente autônomas, sem buscar alternativas de planejamento 
ou de execução de atividades. E, para mostrar a necessidade do empenho 
desta Casa, perdemos, recentemente, mais um companheiro, nessa 
escalada de violência. 

Nessa hora, todos precisamos estar unidos, para que possamos buscar 
alternativas. Não solucionaremos tudo, porque a segurança pública passa 
pela questão social, pela educação e por outros mecanismos que envolvem 
toda a estrutura do Estado. Perdemos o Soldado Geraldo Fernandes 
Parreira, de 35 anos, que servia na 21 3 Companhia do 34° Batalhão, sediado 
no Bairro Caiçara. Esse policial morreu, quando, mesmo de folga, à paisana, 
tentou impedir um assalto ao coletivo da linha 1204, na Avenida Sinalização, 
Bairro Justinópolis, região Norte da Capital mineira. Esse policial tentou 
abordar os dois indivíduos que praticavam o assalto, e acabou recebendo 
disparos, que foram fatais. O companheiro Geraldo Fernandes Parreira 
deixou um filho de 7 anos. Ai , nós nos perguntamos: como fica a família 
desse policial, que teve a carreira interrompida aos 35 anos? 

Conclamo os Deputados desta Casa para que todos possamos nos unir 
para resolver esse problema. Sabemos que o problema da segurança pública 
está afeto a todos nós, cidadãos mineiros, a todos nós, Deputados, que 
temos família, entes queridos, queremos uma sociedade mais justa e 
igualitária. Mas, acima de tudo, para que possamos trabalhar e mandar os 
filhos à escola, precisamos ter uma segurança pública à altura. Para que 
você, cidadão, que leva a marmita debaixo do braço, pega ônibus lotado de 
manhã cedo, fica dez ou doze horas no trabalho, quando receber seu salário 
- diga-se de passagem, salário insuficiente para atender suas necessidades -, 
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possa voltar e, no mínimo, chegar em casa e rever os familiares. 

A questão da segurança pública é muito séria. A morte desse policial 
poderia ter sido evitada - sabemos disso -. assim como a de outros cidadãos. 
Há pouco tempo, morreu uma senhora na Capital, vítima de assalto. O 
marginal arrancou o carro, e ela foi arrastada com a porta entreaberta. 
Questões como essa precisam ser discutidas diuturnamente por esta Casa. 
Não podemos nos curvar à vontade, à audácia e ao crime organizado. 
Sabemos que, além do crime organizado existente no Estado, temos uma 
delinqüência desenfreada, formada por marginais e delinqüentes, que, 
aleatória e individualmente, vêm praticando assaltos, homicídios, roubos e 
estupros, como o daquela menina de 9 anos, no Bairro Tejuco, quando 
retomava da escola. O pai dessa criança ainda chora desesperadamente a 
sua perda. Não podemos admitir cenas como essa. Não podemos nos calar. 
Há poucos dias, um bairro inteiro se manifestou, vestindo-se de branco e indo 
para as ruas pedir paz. Nós, Deputados, precisamos dar nossa contribuição, 
porque são famílias que estão em jogo, entes queridos, são as famflias de 
Minas Gerais que passam por essa dificuldade. 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 33, como disse, foi relatada pelo 
Deputado Antônio Carlos Andrada, que pôde dar um parecer dando a melhor 
solução à lei. Essa emenda à Constituição determina que as Polícias Militar e 
Civil passem a atuar de forma integrada, planejando e executando ações de 
segurança pública de forma conjunta. No interior, os conselhos comunitários 
de segurança pública, a Polícia Civil e a Polícia Militar convocam a população 
para estar junto, combatendo o crime, mas não apresentam sequer um 
planejamento debatido e discutido pelas duas corporações. Temos que 
aproveitar esse momento, em que a consciência no que diz respeito à 
situação da segurança pública é um clamor público, para aprovar a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 33, que se encontra tramitando. Essa matéria 
não está na pauta, mas estamos conclamando os Deputados desta Casa 
para tomarmos medidas concretas, para que essas ações possam ser 
implementadas. Não podemos permitir que duas Polícias estaduais não 
tenham sequer o trabalho e o empenho de fazer conjuntamente o 
planejamento do combate ao crime. 

Ficam registradas nossas palavras, nossos pêsames à família do 
companheiro Geraldo Fernandes Parreira, soldado do 34° Batalhão, que deu 
a vida para defender os usuários do transporte coletivo, especificamente os 
da linha 1204, que trafegava pela Avenida Civilização. 

Fica um apelo aos companheiros, um clamor de quem verdadeiramente 
conheceu um pouco da segurança pública. Nós, Deputados, precisamos dar 
as mãos para que mais famílias não passem por essa dor. 

Faço esse apelo para que pensemos em segurança pública e nas vidas 
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que estamos perdendo não somente quando o fato acontecer e a 
imprensa dele der publicidade, mas lembrar que podemos, também, ser 
vítimas dessa violência desenfreada. Pedimos, também, a compreensão do 
Governador, para que possamos dar uma resposta ao povo de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta 

manhã, vim à tribuna para mostrar ao povo de Minas Gerais que "a mentira 
tem pernas curtas". Mostrei e comprovei, mais uma vez, que a atitude 
demagógica do Governador Itamar Franco, de mentir para o povo de Minas e 
do Brasil sobre a contribuição da CEMIG para enfrentar a crise energética no 
Brasil, era uma fala e uma manifestação mentirosa. 

S. Exa. falava na construção de nove usinas hidrelétricas, nesse momento, 
em Minas. Depois, ele e o Secretário Hargreaves falaram em oito. Mostrei, 
ainda, uma entrevista do Diretor da CEMIG, Aloísio Vasconcellos, falando em 
cinco, e, finalmente, passei a fita de uma campanha publicitária da CEMIG, 
reconhecendo que o número correto era o que afirmei, por quatro vezes, 
desta tribuna, ou seja, três: Porto Estrela, Funil e Queimados. 

Disse que. na verdade, agora, quem estava errada era a CEMIG, porque, 
com o início da construção de Aimorés, temos quatro usinas hidrelétricas em 
construção. O Deputado João Leite e outros solicitaram que voltasse a exibir 
a fita. Infelizmente, não vou poder atender a esse apelo nesta tarde porque 
tenho outras matérias a falar. Prometo a V. Exa. que voltarei a esse tema. 

Agora vou falar sobre a repercussão do gesto irresponsável e demagógico 
do Governador Itamar Franco ao conclamar a opinião pública a ir contra a 
proposta do Governo Federal de economizar energia elétrica. Essa situação 
tem repercutido de forma extremamente negativa na imprensa, em todo o 
País. Há alguns dias, no programa humorístico "Casseta e Planeta", esse 
tema foi explorado de forma a ridicularizar o Governador Itamar Franco e a 
Minas Gerais. 

Vou mostrar algumas manifestações sérias sobre essa matéria. O jornalista 
Luiz Nassif, do Sul de Minas, brilhante analista econômico, meu caro 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, publicou um artigo intitulado "O Avô da Crise 
Energética", na "Folha de S. Paulo" , na página B-3, da sexta-feira, 8 de junho. 
(-Lê:) "O Governador de Minas Gerais, Itamar Franco, está conseguindo 
repetir a mesma farsa que armou na época da crise cambial de 1999 e 
provocar o mesmo tiro pela culatra. 

Na época, aproveitou a fase de intensa instabilidade econômica para 
ampliar substancialmente a crise, com o objetivo de desestabilizar o 
Governo". E segue por aí afora. 

Ele chama o Governador Itamar Franco de "avô da crise energética", 
porque foi ele que, como Presidente, em 1993, esvaziou inteiramente a 
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ELETROBRÁS com duas medidas. Em primeiro lugar, no momento de 
uma inflação de 40% ao mês, o Governador impediu o aumento das tarifas 
de energia elétrica, detonando a viabilidade financeira da empresa. Em 
seguida, com a necessidade de transformação de debêntures da 
ELETROBRÁS em ações, fez a conversão, também sem considerar a 
inflação, de maneira desastrosa, causando um prejuízo enorme para os 
cofres públicos. De acordo com o jornalista Luiz Nacif, essas ações, que 
deveriam valer US$2.000.000.000,00, foram vendidas por 
US$200.000.000,00. Foi o Governador Itamar Franco quem provocou esse 
estrago na ELETROBRÁS, como está mostrado no artigo do jornalista Luiz 
Nacif. 

No jornal "Valor Econômico" de hoje, na pag. 13, temos uma matéria cujo 
título é "Minas economiza além da meta na primeira quinzena". O início do 
texto, vejam bem, é o seguinte: (-Lê:) 

"Apesar de o Governador do Estado Itamar Franco opor-se às medidas de 
racionamento impostas pelo Governo Federal, os mineiros estão 
economizando mais energia do que os consumidores de outros Estados 
incluídos no programa". 

Temos, também, um artigo muito importante, de um empresário muito 
respeitado, um dos mais respeitados pela ponderação e pelo equilíbrio, o Sr. 
Antônio Ermírio de Morais. Esse artigo foi publicado na "Folha de S. Paulo" 
do dia 10 de junho, à pág. A2, e comenta a colaboraçao espontânea da 
população nas medidas de contenção de energia elétrica. Ele deixa um 
recado ao Governador Itamar Franco. (-Lê:) 

"Em meio a tanta colaboração, destoa a atitude de alguns políticos que 
condicionam o racionamento a uma decisão definitiva do STF. É um 
formalismo jurídico que esconde a verdadeira razão de sua conduta. Trata-se 
de uma jogada clara e impatriótica para transformar a crise energética em 
uma crise política que alimente suas pretensões egoístas, ignorando o 
sofrimento da Nação. 

Felizmente, na grande maioria dos Estados, o povo e os governantes 
decidiram arregaçar as mangas e economizar o possível e o impossível 
enquanto as ações judiciais são apreciadas pela justiça. 

Por que estimular a confrontação no momento em que todos os brasileiros 
estão se dando as mãos?". Esse é um artigo de Antônio Ermírio de Morais, 
puxando a orelha e denunciando a atitude impatriótica do Governador Itamar 
Franco, com a autoridade que tem. 

Quero dedicar o resto do meu tempo na tribuna para ler integralmente o 
editorial do jornal "O Estado de S. Paulo", publicado em 8 de junho. Vou ler 
para que fique transcrito nos anais desta Assembléia o editorial, cujo título é 
"O espírito de porco". (- Lê:) 
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"O Governador Itamar Franco é um típico espírito de porco. Não 

consegue ver o País atribulado por qualquer espécie de crise sem contribuir, 
deliberadamente, para o agravamento da situação, pouco se importando com 
as conseqüências finais de seus atos, desde que firam o Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, por quem nutre ódios doentios, e 
alimentem a sua popularidade, baseada na falsa imagem do paladino 
destemido que, no auge de sua virilidade, enfrenta a União e não hesita em 
desafiar a comunidade internacional na defesa de um povo que é a maior 
vítima do FMI. Quem não conhece a sua personalidade farsesca, cujo traço 
marcante é a mesquinharia, que o compre pela imagem que projeta: fará um 
péssimo negócio. 

Como todo fanfarrão, Itamar Franco blefa. Blefou quando declarou a 
moratória de Minas Gerais, nos primeiros dias de seu Governo, anunciando 
que não pagaria as prestações da dívida estadual, que a União consolidara. 
Ele sabia que as parcelas seriam pagas de qualquer maneira, pois o contrato 
previa a retenção das transferências constitucionais, pela União, no valor da 
prestação vencida. E, em silêncio, foi fazendo o ajuste fiscal no Estado, que 
alardeara ser imposição absurda de Brasília. 

Blefou, depois, com as manobras militares nas margens do lago de Furnas. 
Blefa agora, quando desafia o plano de racionamento de energia elétrica do 

Governo Federal, determinando à CEMIG que não cobre as sobretaxas 
previstas e não corte a energia dos consumidores que não cumprirem a meta 
de 20% de economia, alegando que são medidas inconstitucionais. De fato, 
está em vigor uma liminar que proíbe a aplicação das punições previstas no 
plano de racionamento. Mas ele sabe que são ínfimas as possibilidades de o 
STF não vir a aprovar a constitucionalidade da medida provisória do 
racionamento, o que o obrigará a dar o dito pelo não dito. 

Quando decretou a moratória, Itamar Franco não se preocupou com as 
conseqüências, que foram dramáticas para o País, precipitado por seu gesto 
numa crise que só foi superada depois de um ano. Volta, agora, a agir 
inconseqüentemente, pouco ligando se sua decisão sabota o esforço que 
toda a população do País está fazendo para superar a crise energética. 

Com seu lamentável exemplo, açula o natural descontentamento das 
pessoas que estão tendo a sua rotina alterada pelo racionamento; cria um 
clima de hostilidade e até de desrespeito ao programa de economia de 
eletricidade. 

Antes de saber que existia uma liminar que suspende as punições previstas 
pela medida provisória do racionamento, o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal comentou, com óbvia perplexidade, a rebeldia do Governador Itamar 
Franco: 'S. Exa., que já foi Presidente, sabe que vivemos numa federação, e 
não em uma confederação.' 
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Será que sabe? Desde que assumiu o Governo Estadual, Itamar Franco 

se comporta como se fosse o Chefe de Estado de um País independente, e 
não de uma unidade federada, autônoma, mas não soberana. 

Suas atitudes são delirantes - já invocou a 'soberania das águas' e 
ameaçou desviar os rios de seus cursos, se as hidrelétricas mineiras fossem 
privatizadas -; felizmente, há tempos, não incorpora o espírito de Tiradentes, 
embora possa voltar a fazê-lo a qualquer momento. Mas há um método 
nesse delírio: Itamar Franco quer voltar a ser Presidente da República, 
mesmo que tenha de arrasar o País para isso". 

Essa é a transcrição do editorial do jornal "O Estado de S. Paulo", 
publicado na sexta-feira, 8/6/2001 . A clareza desse texto dispensa 
comentários adicionais. Essa é a percepção pelo conjunto da Nação 
brasileira da atitude irresponsável e demagógica do Governador frente a um 
assunto tão sério, que tantas apreensões tem trazido a nosso povo. 

Dessa vez, o tiro saiu pela culatra. Hoje o Governador tenta, 
desesperadamente, desmentir o que afirmou. Itamar Franco tentou se 
aproveitar de uma crise séria que atinge a todos, em nome de seu projeto 
politico pessoal, mas se deu mal, porque o povo percebeu que se tratava de 
um gesto demagógico, inconseqüente, e, pior do que isso, de uma tentativa 
de sabotagem da necessidade efetiva de racionamento de energia elétrica. 

Seus auxiliares chegaram a falar em teses delirantes. O Sr. Dupeyrat 
chegou a sugerir uma intenção deliberada de fingir a necessidade de um 
racionamento da energia elétrica, por razões desconhecidas até então. Nada 
disso, entretanto, contribuirá para a real intenção do Governador. Com 
atitudes como essa, o Governador mostrou apenas que é um homem 
despreparado e um demagogo irresponsável, que não tem compromisso com 
a coisa pública nem com os reais interesses do povo brasileiro e do povo de 
Minas Gerais. Por isso, li, na integra, algumas dessas manifestações dos 
analistas e dos jornalistas, os mais respeitados e reputados em nosso País, e 
esse editorial do jornal "O Estado de S. Paulo", para que fique registrado nos 
anais da Assembléia Legislativa a vergonha por que Minas passa, por causa 
de um Governador cuja irresponsabilidade não tem limites. O seu projeto 
político pessoal passa por cima de tudo e de todos, como consta do final do 
editorial do jornal ·o Estado de S. Paulo": "Itamar Franco quer voltar a ser 
Presidente da República, mesmo que tenha de arrasar o País para isso.". 
Obrigado. 

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

Deputadas, imprensa, pessoal das galerias e telespectadores da TV 
Assembléia, a Federação da Agricultura de Minas Gerais - FAEMG -
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completa 50 anos de existência e de profícua vida de trabalho em defesa 
do produtor rural mineiro. Essa entidade é defensora dos seus interesses 
conjuntos, e a sua força vem do envolvimento e da participação de quase 400 
sindicatos filiados, que congregam mais de 400 mil pequenos, médios e 
grandes produtores. Ela é uma instituição privada, criada em 7/7/51 , mantida 
pelo produtor rural. A FAEMG integra o Sistema Sindical Patronal Rural, 
liderado pela Confederação Nacional da Agricultura - CNA -, que é a entidade 
máxima de representação dos produtores brasileiros. Além de representar e 
de defender o produtor rural em todos os fóruns de decisões, no âmbito 
municipal, estadual , nacional e internacional , a FAEMG coloca à disposição 
de seus filiados e, por extensão, do produtor diversos serviços nas áreas 
jurídica, econômtca, sindical, contábil, ambiental e outras. O trabalho dessa 
instituição é subsidiado por comissões técnicas formadas por produtores 
representativos de cada setor. As comissões acompanham os fatos políticos, 
econômicos e tecnológicos, relacionados com os segmentos produtivos. A 
FAEMG possui, ainda, uma estrutura capaz de fornecer informações, 
produtos e serviços que orientam e capacitam o produtor rural para o melhor 
gerenciamento da atividade agropecuária. Em sua sede, mantém o Balcão 
SEBRAE - FAEMG, por meio do qual o produtor rural dispõe de um 
atendimento especializado, de agroconsulta, de biblioteca, de bolsa de 
negócios rurais, de boletim climatológico, de consultoria tecnológica, de 
informações de mercado, de cursos e de videoteca rural, com um amplo 
catálogo de títulos. 

Também fazem parte das ações da FAEMG a formação profissional da 
mão-de-obra rural e a promoção social do cidadão que mora no campo. Esse 
trabalho é realizado através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o 
SENAR Minas, entidade vinculada à FAEMG. Minas Gerais é um Estado que 
tem tradição na atividade agropecuária, sendo o maior produtor de leite e 
café do País, tendo o 2° maior rebanho bovino. Destaca-se, ainda, na 
produção nacional de milho, soja, batata, ovos, tomate e frutas. Minas é, 
também, o maior reflorestador do País. com uma área de 2.000.000ha e uma 
produção de 9.000 000m3 de carvão de florestas plantadas. Com esses 
dados, mostramos a importância dessa entidade, que, há 50 anos, 
juntamente com a CNA, dirige os destinos do meio rural mineiro e brasileiro. 
Parabenizamos toda a diretoria da FAEMG, na pessoa de seu Presidente, Dr. 
Gilman Viana Rodrigues, e da CNA, na pessoa de seu Presidente, o mineiro 
curvelano, Dr. Antônio Ernesto Werner. 

Após a manifestação de júbilo pelos 50 anos da FAEMG, manifesto minha 
solidariedade ao Deputado Carlos Pimenta, quando mostra a situação de 
penúria e humilhação por que passam os pequenos e médios produtores 
rurais do Norte de Minas. Eles, sonhando com a produção, tomaram 
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empréstimos no Banco do Brasil e, vítimas da seca da reg1ao, não 
obtiveram produtividade no seu campo, estando, hoje, sendo executados 
pela instituição a que recorreram. É difícil entender um país que trata dessa 
forma o produtor rural, quando outros países, principalmente os europeus, 
subsidiam seu produtor. Com o desestímulo ao produtor rural no Brasil, 
teremos, em breve, de importar alimentos. E o que dizer dos desvios 
provocados pelos microbanqueiros e diretores de Bancos, que consumiram 
mais de R$20.000.000.000,00 do PROER, sob a proteção do Governo 
Federal? Estes não são criminosos e estão arquimilhonários com o dinheiro 
que tomaram do povo. É estarrecedora a falta de sensibilidade dos 
tecnocratas de Brasília. 

Fico a relembrar a situação da MinasCaixa, do BEMGE, do CREDIREAL. 
Também faliram, foram liquidados ou transferidos para a iniciativa privada 
após darem prejuízo e, no decorrer de sua vida bancária, também fizeram 
empréstimo aos produtores rurais. 

Os nobres colegas tiveram sensibilidade e votaram um projeto de lei de 
minha autoria, sancionado pelo Governador Itamar Franco, colocando em 
negociação as dívidas de todos esses produtores rurais e até de outras 
pessoas físicas ou jurídicas que pegaram empréstimos nesses Bancos. O 
projeto previa a negociação das dívidas a um preço e prazo acessíveis, com 
pagamento possível e a juros extremamente facilitados, porque não tiveram 
culpa. Aliás, também não conseguiram lucro e tiveram de se submeter a uma 
dívida que cresceu exorbitantemente pelos juros praticados em nosso país. 

O Governador teve essa sensibilidade, e hoje a maioria dessas dívidas 
estão no BDMG, sendo negociadas não pelo valor inicial para aquisição do 
bem, mas pelo valor atualizado, com o desgaste do bem, por juros acessíveis 
e em um prazo em que cada um possa pagar. É só procurar o BDMG. O 
Governo Federal não tem essa mesma sensibilidade para fazer isso em 
nosso Estado e no nosso país. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Doutor Viana, 
ouço com prazer o pronunciamento de V. Exa. Aproveito para parabenizar a 
FAEMG pelo cinqüentenário de relevantes serviços prestados a Minas 
Gerais. Mas é necessário, antes de mais nada, fazer uma reflexão muito 
profunda, pois não adianta nada falar que Minas hoje é o maior produtor de 
café, leite, soja e milho do Brasil se estamos vivendo uma situação caótica , 
trágica. Não temos mais como suportar essa situação por falta de política 
agrícola. O Governo Federal, até a presente data, com seis anos de 
mandato, em nenhum momento teve a dignidade de olhar para o homem do 
campo. 

Há poucos dias, por feliz iniciativa do Presidente da Comissão, João Batista 
de Oliveira, discutimos nesta Casa o problema da cafeicultura. Minas Gerais 
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está hoje em situação catastrófica, em todas as suas regiões. Também o 
Sul de Minas clama por falta de uma política para a cafeicultura. 
Particularmente, também vivemos situação semelhante no setor dos 
laticínios. 

O que falta é um direcionamento por parte do Governo Federal. Nosso 
Presidente sabe perfeitamente que é no campo que se buscam as riquezas, 
mas não destina recursos ao Banco do Brasil; não há nenhum fomento 
necessário para dar suporte àqueles que lutam e labutam na terra. É 
necessária, antes de mais nada, uma reflexão muito profunda, porque de 
nada adiantarão discursos e mais discursos, porque o Governo, até a 
presente data, não teve a dignidade de olhar para a classe dos cafeicultores 
e dos pecuaristas. 

É necessário que esta Casa, mais do que nunca, aproveitando seu 
pronunciamento, se una, pleiteie junto ao Governo Federal para que o Banco 
do Brasil implemente seus financiamentos, como o Pró-Agro, para todos 
aqueles que necessitam. 

A FAEMG tem prestado relevantes serviços, mas de nada adiantará se o 
repasse para Minas Gerais tem sido mísero, dos piores do País, conforme 
temos acompanhado. 

Sua reflexão é muito importante, mas temos de puxar a orelha do nosso 
Presidente, dizer-lhe que Minas merece respeito. Chega de desrespeito para 
com Minas Gerais. Já está passando da hora. É necessário que, acima de 
tudo, esta Casa levante a sua voz e levante, inclusive, a sua bandeira, que é 
a trajetória rumo à dignidade e à cidadania, para que a agricultura, a pecuária 
e todos os setores necessários ao fomento sejam, pelo menos, lembrados 
pelo Governo Federal. Muito obrigado. 

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço seu aparte. Realmente, é importante 
a sua colocação. 

Quero relembrar aqui que o nosso querido Guga, jogando tênis e 
defendendo o nosso País, usava uniforme com propaganda de um café 
colombiano, e não brasileiro. Isso dói. 

Há anos - tenho conhecimento disso -. o próprio Banco do Brasil, ao 
emprestar dinheiro a grandes produtores rurais, orientava-os a aplicar esse 
empréstimo na poupança, que renderia muito mais do que os juros 
subsidiados por ele próprio, o Banco do Brasil. 

Isso tudo dói muito, mas cabe levantar a nossa voz, denunciar desta 
tribuna, alertar as autoridades envolvidas nesse setor e fazer uma 
convocação à ACMA, à FAEMG, à Comissão de Agropecuária, à própria 
Assembléia Legislativa, para que possamos buscar uma política agrícola 
determinada para Minas Gerais, porque o Brasil tem que começar pelo nosso 
Estado. 
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pronunciar numa outra oportunidade. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Com a palavra, o Deputado 
Fábio A velar. 

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores das 
galerias, senhores da imprensa, telespectadores da TV Assembléia, ocupo a 
tribuna, nesta tarde, para comentar uma reportagem publicada pelo "Estado 
de Minas" ontem, em que o jornalista Marcelo de Freitas faz uma abordagem 
sobre o saneamento como um todo. A matéria é intitulada "Saneamento, uma 
Briga Longe do Fim". 

Nessa reportagem, ele fala que existem, hoje, duas grandes discussões a 
respeito do Projeto de Lei n° 4.147, que tramita no Congresso Nacional e 
aborda a questão da titularidade. Há dois grupos que possuem uma diferença 
notável. 

Comenta também que, em Minas, foi aprovada a criação do Conselho 
Estadual de Saneamento Básico, projeto do Deputado Adelmo Leão, que 
teve início em 1992, resultado de um grande seminário sobre saneamento 
básico na época. 

Não podemos negar a importância desse Conselho, mas não podemos 
também deixar de manifestar a nossa indignação quanto ao depoimento do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que fez uma crítica à COPASA com a qual 
não concordamos. Como funcionário de carreira dessa empresa há 28 anos, 
não posso admitir a crítica e a considero uma das mais injustas que já foram 
dirigidas à Companhia. Ele comenta o seguinte: (-Lê:) 

"Hoje, na área de água e esgoto, quem estabelece as prioridades de 
investimento é a COPASA, detentora da concessão de água em 755 dos 853 
municípios mineiros. Com o Conselho, o Deputado Adelmo Leão espera 
conseguir a abertura do que define como sendo uma caixa-preta- os custos 
de operação da COPASA Para o parlamentar, a estatal peca por não ter 
transparência no seu relacionamento com a sociedade ... ". 

Manifestamos, de público, a nossa indignação com as palavras do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Acreditamos que tal manifestação se deva 
à falta de conhecimento sobre a COPASA, que presta serviços, como diz a 
reportagem, em quase 800 municípios. Não é possível que uma empresa tão 
presente em nosso Estado tenha uma atuação tão fechada, segundo as 
declarações do Deputado. 

Como a sociedade mineira merece um esclarecimento, sugiro que criemos 
uma comissão, de que faça parte o Deputado Adelmo Carneiro Leão, com o 
objetivo de ir à COPASA e solicitar ao seu Presidente, Dr. Marcelo Siqueira, 
que disponibilize todas as informações que o Deputado solicitar. Como 
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funcionário da COPASA e profundo conhecedor da sua forma de atuar, 
coloco-me também à disposição para acompanhar a comissão. Sugiro ao 
ilustre Deputado que providencie a relação de todos os esclarecimentos que 
julgar necessários, a fim de que a diretoria da COPASA possa manifestar-se. 
Não podemos permitir e aceitar uma denúncia dessa natureza, sem nenhum 
tipo de prova, colocada de forma agressiva, denegrindo a imagem de uma 
das maiores empresas brasileiras, que é orgulho de todos os mineiros. 

Portanto, Sr. Presidente, sugiro que se forme, com a maior rapidez 
possível, uma comissão de parlamentares com o objetivo de procurar a 
COPASA, o seu Presidente, a sua diretoria, que prestarão a esta Casa, 
principalmente ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, as informações 
necessárias, possibilitando-lhe que conheça o trabalho, os objetivos e o 
alcance social da empresa em todo o nosso Estado. Muito obrigado. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
18 Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 

passa à 28 Parte da reunião, com a 18 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV do art 82 

do Regimento Interno e considerando o disposto no inciso 11 do art. 284 do 
citado Diploma Regimental, declara a prejudicialidade do Projeto de Lei n° 
1.565/2001 , do Deputado Luiz Tadeu Leite, que institui a reserva de vagas 
nas universidades e faculdades públicas estaduais de, no mínimo, 50% por 
curso e por turno, para alunos oriundos de escolas públicas, e torna sem 
efeito o recebimento dessa proposição, uma vez que esta Casa já se 
pronunciou, anteriormente, pela inconstitucionalidade de matéria da mesma 
natureza. 

Mesa da Assembléia, 19 de junho de 2001 . 
Wanderley Ávila, 2° Secretário, no exercfcio da Presidência. 

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

determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.233/2000, do Deputado 
Sargento Rodrigues, ao Projeto de Lei n° 1.511/2001 , do Governador do 
Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de 
tniciativa privativa do Governador do Estado, e, nos mesmos termos, indefere 
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que este solicita a 
anexação do proJeto do Governador do Estado ao de sua autoria. 
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Mesa da Assembléia, 19 de junho de 2001 . 
Wanderley Ávila, 2° Secretário, no exercício da Presidência. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos 

da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento n° 2.335/2001 , da 
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos -
aprovação, na 778 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.505/2001 , do 
Deputado Geraldo Rezende, e dos Requerimentos n°s 2.260/2001 , do 
Deputado Pinduca Ferreira, 2.285/2001 , do Deputado Kemil Kumaira, 
2.302/2001 , do Deputado João Batista de Oliveira e 2.305/2001 , do Deputado 
Agostinho Silveira; do Trabalho - aprovação, na 648 Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei n°s 1.030/2000, do Deputado Paulo Piau, 1.313/2000, do 
Deputado Anderson Adauto, 1.504/2001 , do Deputado Djalma Diniz, 
1.506/2001, do Deputado Mauro Lobo, e 1.507/2001 , do Deputado Pastor 
George; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 658 Reunião Ordinária, do 
Requerimento n° 2.301/2001, do Deputado lrani Barbosa (Ciente. Publique-
se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, é deferido pelo Sr. Presidente, nos termos do inciso VIl do art. 

232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Pinduca Ferreira, 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.462/2001 (Arquive-
se o projeto.). 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Fábio Avelar, em que solicita 
a constituição de comissão de representação para, em visita à direção da 
COPASA-MG, obter informações sobre a atuação da empresa nas 
concessões de água nos municípios mineiros por ela atendidos e sobre as 
suas prioridades de investimentos, tendo em vista matéria veiculada no jornal 
"Estado de Minas" de 18/6/2001. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno e designa 
os Deputados Fábio Avelar, Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva e 
Álvaro Antônio para comporem a referida comissão. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial sobre a indicação feita 

pelo Governador do Estado do nome do Sr. Ivan Borges Martins para 
Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. A Comissão 
Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, o parecer. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, 
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Parecer da Comissão Especial sobre a indicação, feita pelo Governador do 
Estado, do nome do Dr. Willer Hudson Pós para Diretor-Geral do Instituto de 
Gestão das Águas - IGAM. A Comissão Especial opina pela aprovação do 
nome. Em discussão, o parecer. Com a palavra, para discutir o parecer, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 
senhores, queremos, ao discutir a indicação que o Governador do Estado faz 
para uma série de órgãos, dizer que, com muito orgulho, fui o primeiro 
signatário que propôs a esta Casa a obrigatoriedade de que todos os 
Diretores de entidades financeiras, Presidentes de empresas públicas e de 
fundações e autarquias passassem por esta Casa, fossem sabatinados, em 
votação secreta. Isso é o que deve ocorrer e a Assembléia Legislativa deverá 
dizer se aprova ou se rejeita. 

A intenção é muito clara: dar transparência à sociedade. Esse Governo, por 
exemplo, é um dos que mais tiveram casos de corrupção no Estado: já os 
identificamos na FHEMIG, no DER, na FUNED e na ADEMG. São tantos os 
casos que já não guardo todos, mas esses, com certeza, além de outros. O 
que queremos? Que esta Casa, ao sabatinar, esteja também dando 
condições para que a sociedade acompanhe, assim como a imprensa, e que 
os Deputados avaliem se aqueles indicados merecem ocupar cargo de 
confiança. O Governador conseguiu, por meio de liminar, que ainda está no 
STF, a ação direta de inconstitucionalidade requerida e lá conseguiu liminar 
para os Presidentes e Diretores de empresas públicas e de entidades 
financeiras. E saibam que os Diretores e o Presidente da CEMIG têm salários 
altíssimos. Então, é importante que a sociedade conheça as pessoas que 
ocuparão esses cargos. Mas, esses, o Governador não quis, principalmente a 
CEMIG, com quem queremos estar mexendo em breve. Estamos juntando 
documentos, porque queremos fazer uma devassa na CEMIG, pois as 
denúnc1as que chegam a cada dia são cabeludas e graves. Não queremos 
falar sobre isso agora, somente quando tivermos os documentos para isso. O 
Governador não quis dar transparência a esse fato, como, aliás, não o quer a 
respeito de nada. Para que tenham idéia, o SIAF Cidadão, também de nossa 
autoria, obriga o Governador a colocar à disposição as informações da 
execução orçamentária - o que arrecadou, o que gastou e onde - e fazê-lo 
em linguagem compreensível à sociedade e ao cidadão, pela Internet. Mas o 
Governador descumpriu essa lei. Estamos, mais uma vez, apresentando 
emenda à LDO, e uma das emendas que estamos apresentando é essa, 
obrigando o Governo a colocar à disposição as informações. Fui Vice-
Presidente da CPI das Licitações, e o próprio relator, que é também líder do 
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Governo, já nessa condição, colocou, no seu relatório, a necessidade 
urgente de que o Governo coloque à disposição as informações do SIAF 
Cidadão como uma das alternativas para acabar com essa farra com 
recursos públicos, praticada nessas licitações de cartas marcadas e nessas 
dispensas de licitação. Então, o que estamos vendo hoje? Apesar de ser um 
preceito constitucional (alínea "dn do inciso XXIII, do art. 62 da Constituição 
do Estado), o Governo do Estado o descumpre. 

Os Presidentes da Loteria do Estado de Minas Gerais e da FUNED não 
foram sabatinados e aprovados pela Casa. No entanto, estão exercendo os 
cargos. O Governo só mandou indicações para o IGAM, para a FEAM e para 
o Conselho Estadual de Educação. Por que não manda para a FUNED e a 
Loteria Mineira? Nos casos em que há problemas, ele não manda. 

Tenho conhecimento de que o Deputado Rêmolo Aloise está fazendo um 
esforço para que não aprovemos nada enquanto ele não mandar todos esses 
nomes. Como no caso da FHEMIG, a Casa precisa entrar com uma ação 
declarando nulos todos os atos praticados por aqueles ocupantes interinos 
dos cargos. Há casos como o do Presidente da COMIG, que também é 
Secretário, mas não foi sabatinado. Na condição de Presidente de uma 
fundação ou de uma empresa, ele precisa ser sabatinado. No entanto, o 
Governo não tem interesse em que seja sabatinado. Governador, tem medo 
de quê? 

Aliás, chamo a atenção da Casa: com voto contrário nosso, do PSDB, 
alguns desses nomes que foram aprovados apresentaram problemas e 
tiveram quer ser substituídos. Esperamos que a Casa tenha mais rigor ao 
examinar. Um dia cheguei a uma dessas reuniões em que não era indicado 
pelo meu partido, mas quis participar. Observei que os Deputados da base 
governista estavam acertados para que a indicação passasse sem que se 
fizesse nenhuma pergunta mais complicada. Quando cheguei, houve 
problema, porque iria fazer as perguntas que a assessoria tinha preparado, 
mas que os Deputados daquela Comissão que faziam parte da base do 
Governo não queriam fazer. 

Ora, como Deputados, a nossa obrigação não é com o Governo. É com o 
eleitor, com a sociedade. Não estamos aqui para representar o Governo. 
Estamos aqui para representar o povo, a sociedade, a quem devemos 
defender. Fomos eleitos para defender os interesses da sociedade. Para 
isso, fomos eleitos. Quem não faz isso está traindo o mandato popular. Daí 
ser importante que tenhamos uma televisão que transmita, ao vivo, como os 
representantes do povo estão votando. Quero dizer que até os Deputados da 
base governista que quiserem votar contra as indicações podem fazê-lo. O 
voto é secreto e dá liberdade àqueles que queiram votar contrariando o 
interesse do Governo. 
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Iria falar do Governador, mas parece que no momento Minas está sem 

Governador. porque quem deveria ser Governador se encontra em 
campanha. S. Exa. deveria é se licenciar para fazer a sua campanha no 
Estado e deixar que pelo menos alguém governasse o Estado. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Parecer da Comissão Especial sobre a indicação, feita pelo Governador do 
Estado, do nome da Profa. Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira, para 
integrar o Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Tendo em vista a importância da matéria constante 
na pauta. a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Fábio Avelar)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam à chamada 31 

Deputados, que, somados aos 12 Deputados em comissões, perfazem o total 
de 43 Deputados, número suficiente para votação. Parecer da Comissão 
Especial sobre a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. 
lvon Borges Martins para Presidente da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - FEAM. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A 
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto, em 
conformidade com o art. 261 , I, c/c o art. 255, do Regimento Interno. Com a a 
palavra, para encaminhar a votação da indicação, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei rápido. 
Não vou obstruir essa votação, porque queremos votar outras matérias que 
estão na pauta, que está extensa. 

Quero apenas dizer que esta Casa tem que tomar uma posição. Peço a V. 
Exa., Sr. Presidente, que possamos tratar dessa questão no Colégio de 
Líderes, para exigir deste Governador que respeite o povo de Minas Gerais e, 
principalmente, o Poder Legislativo. Ele está descumprindo a Constituição, 
porque o inciso XXIII do art. 62 da Constituição diz que previamente será 
mandado para esta Casa o nome do indicado. Mas o que o Governador está 
fazendo, Sr. Presidente? Nomeia o cidadão ou a cidadã para o cargo e só 
depois envia a sua indicação para esta Casa. Portanto, está descumprindo a 
Constituição. 

Mas isso não é o mais grave. Ele enviou a esta Casa a indicação para a 
FAOP e, mesmo tendo sido ela rejeitada por esta Casa, mantém o cidadão 
no cargo. Isso é um desrespeito à lei, à Constituição, ao Poder Legislativo, ao 
povo de Minas Gerais. 

Então, queria pedir a V . Exa., Sr. Presidente, que, primeiramente, exigisse 
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deste Governador - nem digo Governador, porque ele está fazendo 
campanha; estamos sem Governador, temos apenas um candidato à 
Presidência da República -, do Governo do Estado - não sei quem está 
decidindo por ele - que envie os nomes das pessoas que estão exercendo 
indevidamente os cargos nessas fundações e nessas autarquias e que, 
imediatamente, seja demitido esse Presidente da FAOP, rejeitado neste 
Plenário. 

Não tem cabimento isso. O Governador está rasgando a Constituição. 
Aliás, o Governador, não, o Governo. Deixo aqui, mais uma vez, uma 
sugestão: já que não quer governar Minas Gerais, que o Governador se 
licencie do cargo para que alguém possa colocar o nosso Estado nos trilhos, 
em seu devido lugar, pelo menos respeitando a legislação vigente. 

Assim, a Bancada do PSDB vai votar contrariamente às três indicações, já 
que este Governo desrespeita esta Casa; já que não temos mais segurança 
nessas indicações, já que as que vieram deram problema, as que não 
vieram, não sabemos como estão e nas que rejeitamos, os indicados são 
mantidos nos cargos. Não tem cabimento uma situação dessas. 

Portanto, de nossa parte, este é o nosso encaminhamento. Esperamos que 
esta Casa faça este Governador ou este Governo pelo menos respeitar a 
ordem estabelecida e a legislação vigente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação a indicação. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Álvaro Antõnio - Antõnio Andrade - Antõnio Carlos Andrada - Antõnio Júlio -

Cabo Morais - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Ojalma Diniz 
- Durval Ângelo - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Maria Olívia - Miguel Martini - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza 
Cruz- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 23 Deputados; votaram "não" 9 
Deputados, sendo computadas a presença de 12 Deputados em comissões, 
perfazendo o total de 44 Deputados presentes. Está, portanto, aprovada a 
indicação do nome do Sr. Ivan Borges Martins para Presidente da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - FEAM. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Parecer da Comissão Especial sobre a indicação, fe ita pelo Governador do 
Estado, do nome do Dr. Willer Hudson Pós para Diretor-Geral do Instituto de 
Gestão das Águas - IGAM. A Comissão Especial opina pela aprovação do 
nome. A Presidência vai submeter a indicação a votação pelo processo 
secreto, em conformidade com o art. 261 , I, c/c o art. 255, do Regimento 
Interno. Em votação a indicação. 
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-Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Álvaro Antônio - Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -

Cabo Morais - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Djalma Diniz 
- Durval Ângelo - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - lvair Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Maria Olívia - Miguel Martini - Pastor George - Paulo 
Piau - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Wanderley 
Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 24 Deputados; votaram "não", 7 
Deputados, sendo computadas a presença de 12 Deputados em comissões, 
perfazendo o total de 43 Deputados presentes. Está, portanto, aprovada a 
indicação do nome do Dr. Willer Hudson Pôs para Diretor-Geral do Instituto 
de Gestão das Águas -IGAM. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como não constam do painel, 

quero saber quais comissões estão funcionando. 
O Sr. Presidente - Estão funcionando as Comissões de Saúde e 

Fiscalização Financeira e Orçamentária em reunião conjunta e a Comissão 
de Assuntos Municipais e Regionalização. 

Parecer da Comissão Especial sobre a indicação, feita pelo Governador do 
Estado, do nome da Profl Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira para 
integrar o Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. A Presidência vai submeter a indicação a votação pelo 
processo secreto, em conformidade com o art. 261 , I, ele o art. 255, do 
Regimento Interno. Em votação a indicação. 

- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Álvaro Antônio -Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -

Cabo Morais - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Djalma Diniz 
- Durval Ângelo - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Pastor 
George - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio 
Souza Cruz- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 24 Deputados; votaram "não", 3 
Deputados, sendo computadas a presença de 12 Deputados nas comissões, 
perfazendo o total de 39 Deputados presentes. Está, portanto, aprovada a 
indicação do nome da Profa. Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira para 
integrar o Conselho Estadual de Educação. Oficie-se ao Governador do 
Estado. 

Votação de Requerimentos 
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O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que 

solicita, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei n° 979/2000 seja 
distribuído à Comissão de Assuntos Municipais. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a Fase, a Presidência 

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

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

Projeto de Lei n° 1.498/2001 , em virtude da sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Discussão e votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo 

solicitando que o Projeto de Lei Complementar n° 28/2000, do Procurador-
Geral da Justiça, seja votado em primeiro lugar entre as matérias em fase de 
votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência, nos 
termos da Decisão Normativa da Presidência n° 7 , 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 44 Deputados, número 

suficiente para votação da matéria constante na pauta. 
Votação 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 o turno. 
Vêm à Mesa requerimento do Deputado Márcio Cunha, solicitando a votação 
destacada do inciso XV do art. 66 da Lei Complementar n° 34, a que se 
refere o art. 1 o do Projeto de Lei Complementar n° 28/2000. A Presidência 
defere o requerimento de conformidade com o inciso XVIII do art. 232 do 
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio 
Kangussu, em que solicita a votação destacada do art. 18. A Presidência 
defere o requerimento de conformidade com o inciso XVIII do art. 232 do 
Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo destaques. A Presidência vai 
submeter a matéria à votação pelo processo nominal, de conformidade com o 
art. 260, inciso I, c/c art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprová-lo devem registrar "sim", e os que desejaram rejeitá-lo , 
"não". 

- Votam "sim" os seguintes Deputados: 

... 
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Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - A ilton Vilela - Ambrósio 

Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Cabo Morais - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão 
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia- Sávio Souza Cruz- Wanderley Ávila. 

- Vota "não" o Deputado Pinduca Ferreira. 
O Deputado Pinduca Ferreira -Sr. Presidente, o meu voto é "sim". Entendi 

que estávamos votando o destaque. Solicito a retificação do meu voto. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados, não houve voto contrário. 

Está, portanto, aprovado o projeto, salvo destaques. Em votação, o inciso XV 
do art. 66 da Lei Complementar n° 34, a que se refere o art. 1° do projeto. 

-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Durval Ângelo - Elbe Brandão - João Leite - Mauro Lobo. 
-Votam "não" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -

Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Cabo Morais - Cristiano Canêdo 
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elaine 
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely 
Tarqüínio - lvair Nogueira - Ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Maria Olívia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Wanderley Ávila. 

- Vota em branco o Deputado Sávio Souza Cruz. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados. Votaram "não" 36 

Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando-se 41 votos. Está, portanto, 
rejeitado o inciso XV do art. 66 da Lei Complementar n° 34. Em votação, o 
art. 18 do projeto. 

-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Hely Tarqüínio -João Leite - Paulo Piau. 
- Votam "não" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -

Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Cabo Morais - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - lvair 
Nogueira - Ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
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Oliveira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis - Maria Olívia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Pau lo 
Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza 
Cruz -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados. Votaram "não" 35 
Deputados, totalizando-se 40 votos. Fica, portanto, rejeitado o art. 18 do 
Projeto de Lei Complementar n° 28/2000. Está, portanto, aprovado, em 2° 
turno, na forma do vencido em 1° turno, o Projeto de Lei Complementar n° 
28/2000, exceto o inciso XV do art. 66 da Lei Complementar n° 34, a que se 
refere o art. 1 o do projeto, e o art. 18. À Comissão de Redação. 

A Presidência verifica , de plano, que não há quórum qualificado para a 
votação dos projetos de lei complementar, mas que o há para a votação das 
demais matérias da pauta. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.238/2000, do Deputado 
Luiz Menezes, que autoriza o Poder Executivo a denominar o ano 2002 como 
sendo o Ano de Carlos Drummond de Andrade. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. 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. Está, portanto, 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.238/2000 com a Emenda n° 
1. À Comissão de Redação. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 47/99, do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que dispõe sobre o controle e a fiscalização da produção, do 
transporte e da comercialização e distribuição de medicamentos no Estado e 
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Saúde, com a Emenda n° 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1, 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. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 47/99 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. À 
Comissão de Saúde. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 269/99, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Elói 
Mendes o imóvel que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela 
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constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação 
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o 
Substitutivo 0 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 269/99 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 324/99, do Deputado Bilac Pinto, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata o 
imóvel que especifica. As Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira 
perderam prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o 
Deputado Paulo Piau opinou pela aprovação do projeto. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 496/99, da Deputada Maria José 
Haueisen, que altera o art. 1° da Lei n° 11 .867, de 28r1!95, que reserva 
percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da administração 
pública do Estado, para pessoas portadoras de deficiência. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação 
com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Rogério Correia -Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que 

ocupem os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 14 Deputados. Não houve quórum para 

a votação. A Presidência torna a votação sem efeito. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Solicito seja feita a chamada dos Deputados 
para a recomposição do quórum. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 20, às 9 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de 
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amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.508/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, 
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Marianense Futebol Clube -
MFC -, com sede no Município de Mariana. 

Seguindo o procedimento previsto nos arts. 188 e 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, a proposição, após publicada, foi distribuída a este órgão 
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados 

da Lei n° 12.972, de 27/7/98, especialmente a seu art. 1°, que condiciona a 
outorga do titulo declaratório de utilidade pública às sociedades civis, às 
associações ou às fundações constituídas ou em funcionamento no Estado, 
mediante a comprovação dos seguintes requisitos: ter a entidade 
personalidade jurídica, estar em funcionamento há ma1s de do1s anos, serem 
os cargos de sua direção não remunerados e serem seus Diretores pessoas 
idõneas. 

Cumpre-nos esclarecer que tais exigências foram inteiramente atendidas, 
não havendo óbices legal nem constitucional à tramitação da matéria na 
Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.508/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Agostinho 

Silveira - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.517/2001 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em análise objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios da Microrregião do 
Vale do Rio Piraga - AMAPI -, com sede no Município de Ponte Nova. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
vem agora ele a esta Comissão para deliberação conclusiva, de acordo com 
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o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A AMAPI possui como meta primordial estabelecer programas de 

modernização administrativa por meio de planejamento institucional, além de 
ampliar e fortalecer a capacidade técnica e financeira dos municípios 
associados. 

Também promove a cooperação intermunicipal e intergovernamental , 
visando à promoção de medidas de desenvolvimento econômico e social 
mediante a conjugação de recursos financeiros e técnicos, obtidos por meio 
de acordos, convênios e contratos. 

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a desejar 
conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.517/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001. 
Aílton Vilela, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.524/2001 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em análise objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Municípios do 
Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem agora a matéria a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, de acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação em análise tem como objetivo propugnar pela formação e 

pela prática, no Estado, de uma doutrina municipalista sadia e objetiva, que 
tenha em vista o desenvolvimento dos municípios. 

Para alcançar suas metas, presta serviços de consultoria aos associados, 
auxiliando-os na busca de soluções para os seus problemas, inclusive 
amparando, defendendo e acompanhando os assuntos de seu interesse 
perante as instituições estaduais e federais. Além disso, coordena projetos, 
convênios e empreendimentos comuns, evitando a superposição de esforços 
entre associados e órgãos governamentais. 

Pelo meritório trabalho que a entidade empreende, nada mais justo que 
conceder-lhe o titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
1.524/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Ambrósio Pinto, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.542/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Deputado Antônio Genaro, por meio do projeto de lei em tela, visa a 
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Caminhar -
ASBECAM -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 18/5/2001 , vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Examinada a documentação anexa ao referido projeto, concluímos que ela 

se encontra em conformidade com o disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, estabelecendo os 
requisitos necessários à sua efetivação. 

Assim sendo, não encontramos óbice que impeça a tramitação da proposta 
de lei ora analisada, mas propomos emenda ao seu art. 1°, para acrescentar 
a sigla que integra a denominação da entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.542/2001 com a Emenda n° 1, apresentada 
a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente 

Caminhar - ASBECAM -. com sede no Município de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Márcio 

Kangussu - Erma no Batista -Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.555/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Prata, com sede no Município de Lajinha . 

A proposição, nos termos do art. 188, ele o art. 102, 111 , "a", do Regimento 
Interno, após ser publicada, foi distribuída a esta Comissão para ser 
examinada preliminarmente. 

Fundamentação 
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Conforme fica constatado no 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 seus Diretores são pessoas 
reconhecidamente idôneas. Portanto, 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. 

Esclarecemos que a Emenda n° 1, apresentada por esta Comissão, é 
necessária somente para que se faça constar no projeto a sigla pela qual a 
entidade também é conhecida. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridic1dade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.555/2001 com a Emenda n° 1, 
apresentada a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Prata - CDCP -, com sede no Município de 
Lajinha.". 

Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Agostinho 

Silveira - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.559/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Amilcar Martins, por meio do Projeto de Lei n° 1.559/01 , 
pretende seja declarado de utilidade pública o Programa de Ação Integrada 
de Contagem- PAI- Contagem, com sede nesse município. 

Publicada em 31/5/2001, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados 

da Lei n° 12.972, de 27nl98 , 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 o Programa de Ação Integrada de Contagem atende às 
exigências legais. 

Apenas para retificarmos o nome da entidade, apresentamos emenda ao 
art. 1° da proposição. 

Conclusão 
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.559/2001 com a Emenda n° 1, redigida 
a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Programa de Ação Integrada 

de Contagem- PAI- Contagem, com sede nesse município.". 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Márcio 

Kangussu - Ermano Batista -Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.563/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em tela visa 
declarar de utilidade pública a entidade denominada Cardosos Esporte 
Clube, com sede no Município de Urucãnia. 

Publicada em 31/5/2001 , vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Examinada a documentação anexa ao referido projeto, concluímos que ela 

se encontra em conformidade com o disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98, 
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, estabelecendo os 
requisitos necessários à sua efetivação. 

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação da proposta de lei ora 
analisada. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.563/2001, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Agostinho 

Silveira - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI ND 1.564/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Eduardo Hermeto, o Projeto de Lei no 1.564/2001 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Assistencial Comunitária 
Profissionalizante Feminina Rosa de Saram, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 1°/6/2001 , vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no 
art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que uma 
entidade seja declarada de utilidade pública deve ser pessoa jurídica, ter em 
sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 

Observando a documentação juntada aos autos, constatamos que a 
Associação mencionada no relatório preenche os requisitos constantes na 
referida lei , tornando-se, pois, habilitada ao título declaratório proposto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.564/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.567/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputada Maria Olívia. o Projeto de Lei n° 1.567/2001 
objetiva declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica São 
Francisco de Assis- COTESFRAN -, com sede no Município de Frutal. 

Conforme o procedimento previsto nos arts. 188 e 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, a proposição, após haver sido publicada em 2/6/2001 , foi 
distribuída a esta Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública de entidades, os 
quais foram plenamente atendidos. conforme comprova a documentação 
constante no processo. 

Verificamos, assim, que a entidade mencionada no relatório tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas e não recebe remuneração pelo 
exercício de suas funções. 

Isso posto, esclarecemos que estamos apresentando emenda à proposição 
apenas para acrescentarmos a sigla pela qual a entidade também é 
conhecida. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.567/2001 com a seguinda Emenda n° 
1. 

EMENDA N° 1 
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Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica 

São Francisco de Assis- COTESFRAN -, com sede no Município de Frutal.". 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Márcio 

Kangussu -Agostinho Silveira - Ermano Batista. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.568/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em exame é de autoria do Deputado Miguel Martini e tem por 
escopo declarar de utilidade pública a Casa Jesus, Maria, José, com sede no 
Municlpio de Araguari. 

Nos termos dos arts. 188 e 102, 111 , "a", do Regimento Interno, o projeto foi 
publicado em 2/6/2001 e, a seguir, encaminhado a esta Comissão, a fim de 
ser apreciado preliminarmente quanto à juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Fundamentação 
A norma que rege o assunto, a Lei n° 12.972, de 27/7/98, determina que as 

sociedades, as associações e as fundações constituldas ou em 
funcionamento no Estado dotadas de personalidade jurídica e servindo 
desinteressadamente à coletividade podem ser declaradas de utilidade 
pública, desde que sejam comprovados os seguintes requisitos: estar em 
funcionamento há mais de dois anos, ter como Diretores pessoas idõneas e 
não remunerados pelo exercício de suas funções. 

Cumpre-nos esclarecer que todas as exigências legais foram atendidas, 
valendo dizer que não há óbice à aprovação da matéria. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1. 568/2001 , na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Ermano Batista -

Agostinho Silveira - Márcio Kangussu 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.291/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe dispõe 

sobre a isenção de pagamento de taxas para expedição da segunda via de 
cédu la de identidade e carteira de habilitação das pessoas que comprovarem 
que foram vítimas de furto ou roubo. 

Publicada em 25/11/2000, vem a proposição a esta Comissão para exame 



preliminar quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposição em pauta tem o objetivo de autorizar o Estado a isentar do 
pagamento de taxas para a expedição da segunda via de cédula de 
identidade e carteira de habilitação as pessoas que comprovarem que foram 
vítimas de furto e roubo. 

Primeiramente, não cabe ao Poder Legislativo autorizar o Poder Executivo 
a promover a isenção por via de decreto, uma vez que tal benefício deve ser 
estabelecido em lei. Ademais, em consonância com os esforços 
empreendidos por esta Casa para promover a consolidação das leis, faz-se 
conveniente alterar a mencionada Lei n° 13.599, de 2000, que trata de 
matéria correlata. 

Ressalte-se, ainda, que a Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal , em seu art. 14, exige que a ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e, nos dois seguintes, deverá atender ao 
disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de outras medidas. 

Dessa forma, no que tange ao cumprimento dessas disposições, caberá à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pronunciar-se. 

A matéria ora enfocada encontra-se no campo legiferante do Estado, 
conforme se depreende da interpretação do art. 25 da Constituição da 
República, c/c o art. 10, XV, "a", da Carta mineira. Quanto à iniciativa 
legislativa, deve-se ressaltar que não há vedação de ordem constitucional 
para que o parlamentar deflagre o processo legislativo neste caso. 

A Lei n° 13.599, de 2000, isenta os idosos do pagamento da taxa da 
segunda via de todos os documentos roubados ou furtados. Por outro lado, o 
projeto em eprgrafe traz inovações ao não discriminar as pessoas que serão 
beneficiadas pela isenção, estendendo-a a todos, de modo que a isenção irá 
favorecer a todos os que comprovarem, mediante cópia de ocorrência 
policial , que seus documentos foram extraviados de forma delituosa. No 
entanto, a proposição contém impropriedades jurídicas que justificam a 
apresentação do Substitutivo n° 1, visando a corrigi-las. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.291/2000 na forma do Substitutivo n° 1, 
que apresentamos a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei n° 13.599, de 20 de junho de 2000, que isenta pessoas idosas 
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roubados ou furtados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- O art. 1° da Lei n° 13.599, de 20 de junho de 2000, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1° - A pessoa cujos documentos tenham sido roubados ou furtados 
fica isenta do pagamento de taxa para a confecção da segunda via.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz - Agostinho 

Silveira - Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.346/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em exame, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, institui a 
inserção, no currículo escolar da rede estadual, de conteúdos de formação 
musical em braile. 

A matéria recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

A proposição vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art.188, c/c o art. 102, VI , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Por força do disposto no art. 26, "caput" e§ 2°, da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, os conteúdo curriculares relativos às artes integram a 
base nacional comum, podendo compor, também, a parte diversificada dos 
currículos. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, vols. 6 e 7, a música é 
uma das modalidades do ensino de artes, ao lado das artes visuais, do teatro 
e da dança, devendo perpassar todos os níveis da educação básica. 

A Secretaria de Estado da Educação, tendo em vista o disposto no Parecer 
n° 1.132/97, do Conselho Estadual de Educação, que dispõe sobre a 
educação básica no àmbito do sistema estadual de ensino, em adaptação à 
LDB, editou a Resolução SEE n° 8/2000, que organiza o ensino nas escolas 
da rede estadual. Os arts. 35 a 38 da citada resolução, que tratam do ensino 
especializado em artes, determinam que o ensino da educação artística e 
musical será ministrado pelos Conservatórios Estaduais de Música, por meio 
da articulação das Superintendências Regionais de Ensino - SREs -com as 
escolas de ensino fundamental e médio, e estabelecem que as SREs 
editarão normas para dinamizar a inserção do referido conteúdo no currículo 
escolar. 
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Por ser uma política recente, está ainda em curso a implantação do 

ensino de artes no sistema estadual de ensino, nos moldes apresentados nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais e, em geral, nas novas orientações dadas 
à educação nos níveis nacional e estadual. 

Porém, a inserção desse conteúdo deverá ocorrer de forma diferente: até 
os anos 80, o compromisso da arte na escola era, apenas, com o 
desenvolvimento da expressão pessoal do aluno; hoje, à livre expressão, o 
ensino da arte acrescenta a livre interpretação da obra artística como objetivo 
do ensino. Da mesma forma, pretende-se não apenas desenvolver a 
sensibilidade dos alunos, mas também a influir positivamente no seu 
crescimento sociocultural. Por meio da arte, é possível desenvolver a 
percepção, a imaginação, a capacidade crítica e a criatividade e, 
conseqüentemente, modificar a realidade. 

Outrossim, é necessário que a escola amplie os conhecimentos do aluno 
sobre a cultura local , a dos vários grupos que formam a nação e a de outros 
povos. Segundo essa vertente, é preciso relacionar a educação artística às 
diversas linguagens que expressam a cultura, proporcionando ao aluno o 
aprimoramento de sua capacidade de decodificar e codificar, contextualizar, 
experimentar, informar e refletir. 

Dessa forma , não é conveniente privilegiar- e, ao mesmo tempo, isolar- a 
música em detrimento das outras linguagens artísticas, inclusive porque elas 
são abordadas conjuntamente nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas 
diretrizes federais e estaduais, as quais refletem a valorização da 
multiplicidade de culturas e o desaparecimento das fronteiras entre as áreas 
do conhecimento. 

Propomos, assim, a elaboração de um projeto mais abrangente, 
envolvendo o ensino da arte como um todo. Além disso, sugerimos a 
exploração de alguns aspectos que as normas vigentes não abordaram. O 
primeiro deles seria a obrigatoriedade do ensino da arte em todas as séries 
dos níveis fundamental e médio. Como a LDB determina que a arte é 
conteúdo obrigatório do currículo, mas não deixa explícito que a 
obrigatoriedade alcança todas as séries, muitas escolas têm incluído a arte 
em, apenas, uma das séries de cada um dos níveis de ensino. Outro aspecto 
a ser considerado é o incentivo à instrução artística sintonizada com as 
vocações locais e regionais. 

A contribuição trazida pela Comissão de Constituição e Justiça quanto à 
preservação da autonomia das unidades escolares é oportuna e deve ser 
contemplada no substitutivo, a fim de se evitar a fixação verticalizada de 
conteúdos curriculares em favor de uma elaboração curricular mais 
democrática e dinâmica. 

As considerações tecidas neste parecer estão consubstanciadas no 
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Substitutivo n° 2, apresentado por esta Comissão. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.346/2000, 

no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2, que apresentamos, ficando 
prejudicado, com sua aprovação, o Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Just1ça. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Estabelece encaminhamentos para a implementação do ensino 

especializado em artes nos níveis fundamental e médio da rede estadual de 
ensino e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As escolas de ensino fundamental e médio da rede estadual 

deverão priorizar, na formulação de sua proposta pedagógica, a inclusão de 
conteúdos curriculares que visem a promover a formação artística, estética e 
cultural do educando, e articular, no processo de ensino e aprendizagem, a 
produção, a fruição e a reflexão acerca da arte. 

Parágrafo único - Para a consecução do objetivo de que trata o "caput" 
deste artigo, os estabelecimentos de ensino deverão dispor de recursos, 
técnicas e serviços adequados às especificidades dos alunos portadores de 
necessidades educativas especiais. 

Art. 2° - O ensmo da arte deverá compor a grade curricular de todas as 
séries ou ciclos integrantes dos níveis fundamental e médio, favorecendo-se, 
tanto quanto possível, a sua integração aos demais conteúdos do currículo 
escolar. 

Art. 3° - As unidades de ensino deverão valorizar, na elaboração dos 
conteúdos relativos a arte, as características regionais e locais que 
fundamentam a cultura da comunidade na qual a escola está inserida. 

Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias a 
partir da data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente - Antõnio Carlos Andrada, relator - Cristiano 

Canêdo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.351/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto em apreço, do Deputado Márcio Cunha, autoriza o Poder 
Executivo a estabelecer o Calendário Estadual de Eventos Culturais e 
Turísticos. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, 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 esta Comissão para receber parecer de 1 o turno, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, VI , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 

548 

A proposição tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a instituir o 
Calendário Estadual de Eventos Culturais e Turísticos. A Comissão de 
Constituição e Justiça, ao apreciar o projeto, lembra que a matéria é do 
ãmbito da competência legislativa estadual , não havendo, portanto, restrição 
quanto à iniciativa. No entanto, visto que o Poder Executivo não precisa de 
autorização para estabelecer um calendário como o referido, fez-se 
necessário eliminar o caráter simplesmente autorizativo do projeto, motivo 
pelo qual aquela Comissão apresentou substitutivo. 

O calendário cabe, perfeitamente, no Plano Estadual de Cultura, nos 
termos do art. 66 da Lei n° 11 .726, do qual não poderia estar dissociado, uma 
vez que cumpre o papel de instrumento de planejamento no campo de 
política de cultura. 

O projeto, assim concebido, integra e compatibiliza as datas cívicas, 
comemorativas e de festejos, imbuído do pensamento de que arte e cultura 
são itens indispensáveis ao cotidiano da sociedade. 

Lembramos que as festas são fator importante para a compreensão do 
homem em seu universo cultural, uma vez que elas resgatam as raízes dos 
grupos humanos por meio de seus mitos, rituais e valores e de suas crenças. 
Exemplo curioso é o fato de os jesuítas aproveitarem as cantigas dos 
indígenas e as transformarem em melodias religiosas. Algumas delas foram 
incorporadas, juntamente com as danças, às festas do Divino Espírito Santo, 
de São Gonçalo, de Nossa Senhora da Conceição e de Santa Cruz. 

É interessante notar que "Cálix Bento" é exemplo clássico da força ritual do 
folclore musical, estando presente no congado, no candomblé, nas folias de 
Reis e do Divino, na umbanda e em outras manifestações. "Cálix Bento" é 
uma canção do povo. 

A congadeira Pedrina de Lourdes Santos, por ocasião da Festa de Nossa 
Senhora do Rosário, a Festa do Gongo, em sua cidade natal, Oliveira, assim 
se manifesta: 

"Saímos às ruas de nossa cidade, tocando, dançando, cantando e 
contando a nossa história, passada e presente. 

É este o nosso momento de glória, onde nos reciclamos e buscamos força 
para enfrentar as lutas e embates que a vida nos apresenta. Ao mesmo 
tempo que passamos aos nossos filhos a nossa cultura, a nossa verdadeira 
história, nosso valor maior, que não é contado nem ensinado nos livros e nas 
escolas". 

Os estudantes das escolas públicas estaduais, ao participarem das festas 
de seu município, estarão contribuindo para evitar que elas se percam com o 



z 
õ 

549 
passar do tempo, além de aprenderem a valorizar a cultura e a lidar com 
ela em seus vários desdobramentos, como o folclore, por exemplo, que é a 
base da cultura na sociedade civilizada. 

A criação e a fruição culturais, sendo direitos essenciais dos cidadãos e 
componentes determinantes de sua qualidade de vida, justificam a 
intervenção do Estado na esfera da cultura. Por isso, é o projeto tão 
significativo. Ele leva em conta que a cultura modifica o cidadão, 
possibilitando-lhe a consciência crítica. 

O substitutivo tem o propósito de aperfeiçoar o projeto, incluindo a matéria 
na Lei n° 11.726, de 30/12/94, que dispõe sobre a política cultural do Estado, 
com a qual o assunto se relaciona. 

Conclusão 
Pelas razões evidenciadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.351/2001 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Antõnio Carlos 

Andrada. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.482/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Marco Régis, o Projeto de Lei n° 1.482/2001 visa 
autorizar a CEMIG a comprar ações da Centrais Elétricas de Furnas. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 6/4/2001, o projeto foi distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a matéria agora a esta Comissão para receber parecer sobre sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, c/c o art. 
102, inciso 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Da leitura de sua justificação, infere-se que o projeto em epígrafe visa 

autorizar a CEMIG a participar de eventual leilão para venda da empresa 
federal Centrais Elétricas de Furnas, conforme anunciado pela imprensa. 

Vejamos, inicialmente, o enquadramento jurídico-constitucional da matéria. 
Estabelece a Constituição Federal, em seu art. 21 , XII , "b", que compete à 
União "explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento 
energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se 
situam os potenciais hidroenergéticos" (grifas nossos). A passagem final 
desse dispositivo merece destaque em virtude de representar uma garantia 
para o Estado de que não será excluído da gestão de um serviço tão 
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importante para o desenvolvimento social e econom1co. A própria 
Constituição estabelece o patamar mínimo de articulação entre a União e os 
Estados federados ao incluir no rol das competências administrativas comuns 
dos entes federativos as funções de "registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 
minerais em seus territórios". Acerca da distribuição de competências sobre a 
matéria, não se pode deixar de mencionar o art. 176 da Carta Política, que 
dispõe: 

"Art. 176 - Os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade 
distinta da do solo, para efeitos de exploração ou aproveitamento, e 
pertencem à União". 

Sobre a participação de empresas públicas ou de sociedade de economia 
mista em empresas privadas, a Constituição Estadual exige a existência de 
lei autorizativa, nos termos do art. 14, § 4°, inciso 111 , "in verbis": 

"Art. 14- ............................................................................ . 
§ 4° - Depende de lei em cada caso: 

11 - a autorização para instituir e extinguir sociedade de economia mista e 
empresa pública e para alienar ações que garantam, nestas entidades, o 
controle pelo Estado; 

111 -a criação de subsidiária das entidades mencionadas neste parágrafo e 
sua participação em empresa privada". 

O dispositivo transcrito reproduz os termos do inciso XX do art. 37 da 
Constituição Federal, o que significa que, além dos procedimentos previstos 
na Lei n° 6 .404, de 1976, que dispõe sobre as sociedades anônimas, bem 
como os previstos no estatuto da empresa, para que a CEMIG participe de 
uma empresa privada, ela depende de autorização legislativa. Por certo, 
aplica-se o dispositivo em tela se se pretende participar de leilão para a 
privatização de empresa pública. 

O fato de a Constituição Estadual admitir que empresas públicas e 
sociedades de economia mista integrantes da administração indireta do 
Estado de Minas Gerais participem de empresas privadas não quer dizer que 
possam participar de qualquer empresa, pois se trata de uma evidente 
intervenção no domínio econômico. A participação deve estar vinculada ao 
interesse público, que, neste caso, parece-nos evidente, uma vez que a 
Centrais Elétricas de Furnas é uma empresa estratégica na geração de 
energia no Brasil. 

Ademais , a participação do Estado como acionista minoritário da empresa 
Centrais Elétricas de Furnas é uma forma de articulação do Estado e da 
União, conforme estabelece o inciso XII do art. 21 da Constituição Federal, 
possibilitando, ainda, a ação fiscalizadora do Estado, a qual é de sua 
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competência, na forma do inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, 
uma vez que compete ao acionista fiscalizar os negócios sociais da empresa, 
de acordo com o inciso 11 I do art. 1 09 da Lei n° 6.404, de 1976. 

A legislação infraconstitucional que versa sobre a matéria, a seguir 
mencionada, não veda a participação de empresas públicas e de sociedades 
de economia mista em consórcios para participação em leilões de 
desestatização de empresas federais. No que tange à energia elétrica, 
destaca-se a Lei n° 9.427, de 20/12/96, que institui a Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL - e disciplina o regime das concessões de serviços 
públicos de energia elétrica. 

Na seara da privatização, o diploma legal orientador da ação do Governo 
Federal é a Lei n° 9.491 , de 9/9/97,que altera procedimentos relativos ao 
Programa Nacional de Desestatização. É preciso ressaltar que essa lei 
estabelece restrições a empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econõmico e Social para entidades da administração direta ou indireta, na 
forma dos seus art. 26 e 27, o que as coloca em condições de desigualdade 
na disputa pela aquisição de ações nos processos de privatização de 
empresas federais. 

Sobre a participação da CEMIG em leilões de desestatização de empresas 
do setor elétrico, vale lembrar que, no diário oficial do Estado de Minas 
Gerais do dia 28 de abril último, saiu reportagem sobre a disposição do 
Governador Itamar Franco de ajuizar ação direta de inconstitucionalidade em 
face da lei do Estado de São Paulo que veda a participação de estatais no 
leilão da Companhia Energética de São Paulo - CESP. Entende o Poder 
Executivo, pois, que está configurado o interesse público, que deve preceder 
a participação do Estado em atividades do domínio econõmico; uma questão 
prévia, todavia, se coloca: cabe promulgar lei autorizativa para a participação 
da CEMIG em leilão para venda de Furnas se a privatização dessa empresa 
ainda é mera conjectura? Ora, a tramitação de uma lei pode ser rápida , mas 
pode demorar, dependendo dos interesses em jogo e da complexidade da 
matéria. Dessa forma, parece-nos que não convém aguardar a definição da 
desestatização da referida empresa federal para se desencadear o processo 
legislativo que irá culminar na necessária autorização legal. 

Concluímos, pois, pela constitucionalidade do projeto em análise, que 
merece reparos. 

Saliente-se que autorização legislativa similar foi concedida por esta Casa 
para que a COPASA-MG constituísse consórcio para a construção da 
Hidrelétrica de lrapé, conforme a Lei no 13.268, de 1999. A exemplo dessa 
lei, a autorização legislativa que ora se pretende não pode se restringir à 
formação do consórcio, que é constituído para a participação no leilão; deve 
estender-se à formação de sociedade com propósito específico, que será 
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responsável pela gestão da empresa adquirida. Aproveitando, ainda, as 
lições daquela lei, é oportuno fixar a exigência de que o acordo de acionistas 
para a formação da mencionada sociedade seja encaminhado a esta Casa. 

Não se pode impor à CEMIG a organização de consórcio, porque tal 
instituto jurídico decorre da comunhão de vontades de diversos atores e não 
apenas dessa empresa. Não se pode impor ao Executivo a realização de um 
negócio jurídico que depende da manifestação de vontade de outros atores. 

Controvertida questão reside na necessidade ou não de autorização para 
abertura de crédito especial para que a CEMIG possa participar do leilão. O 
referido crédito representa a possibilidade de deslocamento de recursos de 
uma dotação para outra; contudo, embora o orçamento de investimentos das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista componha o 
orçamento do Estado, a aquisição se fará com recursos decorrentes de 
empréstimos do BNDES e recursos próprios da CEMIG. Ora, a receita desta 
empresa não consta no orçamento do Estado, de forma que a eventual 
aquisição de empresa federal não trará nenhum impacto ao orçamento fiscal 
do Estado. Por esse motivo, adotamos o entendimento de que não é 
necessário o crédito especial. 

A CEMIG, por ser empresa privada, não depende de autorização para a 
celebração de contratos de financiamento com instituições financeiras. Tanto 
é verdade que o art. 7° da Lei n° 8.655, de 1984, autoriza o Estado a prestar 
garantia às operações de crédito e aos contratos de financiamento em que a 
CEMIG seja mutuária. 

De qualquer forma, os aspectos econômicos e financeiros do projeto em 
exame serão adequadamente apreciados pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.482/2001 na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Autoriza a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - a participar 

de consórcio para a aquisição da empresa Centrais Elétricas de Furnas e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -

autorizada a participar de consórcio para aquisição da empresa Centrais 
Elétricas de Furnas, podendo adquirir 49% das ações, e da constituição da 
sociedade de propósito específico responsável pela gestão da empresa 
adquirida. 

Parágrafo único- O acordo de acionistas para a constituição da sociedade 
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a que se refere o "caput" deste artigo será encaminhado pela CEMIG à 
Assembléia Legislativa no prazo de dez dias contados de sua fonnalização. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.492/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n° 1.492/2001 visa à 
concessão de descontos na aquisição de medicamentos nas farmácias 
instaladas no Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/4/2001 , o projeto foi distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da 
Ação Social. 

Vem a matéria a esta Comissão para análise de sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, ele o art. 102, 111 , "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Visa o projeto de lei em exame a impor às farmácias e drogarias 

localizadas no Estado a concessão de desconto na aquisição de 
medicamentos para consumidores com mais de 60 anos de idade. 

Inicialmente, é preciso destacar a nobreza das intenções da autora. 
Efetivamente, remédio representa uma parcela considerável das despesas 
dos cidadãos na área da saúde. A situação se agrava à medida que o corpo 
passa a apresentar debilidades em virtude da idade, exigindo cuidados 
especiais. 

Todavia, o caminho indicado pelo projeto em questão, para atender às 
necessidades de aquisição de medicamentos pelos idosos, encontra óbice de 
natureza constitucional intransponível. Com efeito, o projeto de lei não 
encontra abrigo entre os princípios da atividade econômica, arrolados na 
Constituição Federal, em especial o principio da livre iniciativa, mencionado 
no art. 1°, e o da livre concorrência, enunciado no art. 170. É bem verdade 
que estes convivem em permanente tensão com outros princípios que lhes 
impõem limites, como a valorização social do trabalho e a defesa do 
consumidor. Alguns dispositivos constitucionais que dispõem sobre a ordem 
econômica indicam critérios para se estabelecer o equilíbrio entre os 
referidos princípios constitucionais. O art. 174 da Carta Magna dispõe: 

"Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
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Fiscalização, incentivo e planejamento são ações que não autorizam o 
Estado a impor a determinados comerciantes a obrigação de oferecer 
descontos para esta ou aquela categoria. No que tange aos preços, tem a 
União o poder de controlá-los em caráter excepcional, visando a evitar o 
aumento arbitrário de lucros, nos termos do § 4° do art. 173 da Constituição 
FederaL 

A defesa do consumidor, como princípio da ordem econõmica, adquire 
maior densidade por meio da Lei n° 8.078, de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), que, nesta seara, é norma geral, consoante o disposto no 
inciso V do art. 24 da Constituição Federal , ou seja, o Estado pode 
complementar, no que couber, a legislação federal. Ocorre que o referido 
diploma legal não admite a ação do Estado para beneficiar o grupo de 
pessoas mencionado em detrimento dos demais. 

A proposta em tela não se coaduna com o princípio da livre concorrência, 
porque não possibilita às farmácias o controle sobre a margem de lucros, de 
modo a planejarem suas atividades. Uma farmácia que seja mais procurada 
por pessoas idosas, por ser, por exemplo, localizada em um bairro mais 
antigo ou próxima a um asilo, terá que elevar o preço de outros produtos para 
manter a sua margem de ganhos. Ficará, assim, prejudicada em relação às 
suas concorrentes que não são tão procuradas por essa clientela. 

Deve-se ressaltar que, para atender à demanda de medicamentos a preços 
mais acessíveis por aqueles que mais necessitam, há uma efetiva política 
desenvolvida pelo Sistema único de Saúde. No Estado, destaca-se a 
Fundação Ezequiel Dias, que tem, entre outras funções, a de produzir e 
vender medicamentos para que os órgãos e entidades públicos possam 
atender à demanda de medicamentos da população carente, na qual se 
inserem os idosos. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de lei n° 1.492, de 2001 . 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Agostinho 

Silveira - Ermano Batista - Eduardo Hermeto - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.540/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro , o projeto de lei em epígrafe tem 
por objetivo alterar dispositivo da Lei no 6.265, de 18/12/73, que dispõe sobre 
a Loteria do Estado de Minas Gerais. 
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Publicada no "Diário do Legislativo" de18/5/2001 , a propostçao foi 

distribuída às Comissões de Constituição e Justtça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, cabendo preliminarmente a esta Comissão o 
exame de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do 
disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O propósito do projeto de lei em análise é alterar o art. 4° da Lei n° 6.265, 

de 18/12/73, com a redação dada pela Lei n° 9.924, de 1989, e 
posteriormente alterada pela Lei no 11 .050, de 1993. 

A proposição trata especificamente da destinação do lucro líquido 
resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais. 

O projeto transfere para a Fundação Helena Antipoff dois pontos 
percentuais e para o Departamento de Telecomunicações de Minas Gerais -
DETEL - um ponto percentual, anteriormente destinados a fundos e 
entidades enumerados no art. 4° da citada lei, na forma da redação proposta 
pelo art. 1° da proposição para os incisos VIII e IX do art. 4° da lei vigente. 

Em sua justificação, o autor salienta o alto grau de aceitação da Fundação 
Helena Antipoff no campo da educação mineira e do Brasil, para inseri-la no 
rol dos beneficiados. 

Quanto ao DETEL, a inserção fundamenta-se nos trabalhos de 
comunicação que ele realiza no Estado, o que constitui fator de integração e 
desenvolvimento de todo o território mineiro. 

Nos termos do§ 1 o do art. 25 da Constituição da República, são reservadas 
aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Carta 
Magna. 

Ademais, verifica-se, de plano, que é conveniente que a matéria constante 
no projeto sob análise seja regulada por lei ordinária, uma vez que vem 
recebendo esse tratamento legislativo desde 1973. 

Quanto ao processo legislativo, a matéria não se insere entre as de 
iniciativa privativa arroladas no art. 66 da Constituição do Estado, razão pela 
qual se enquadra entre as proposições cuja iniciativa está prevista no "caput" 
do art. 65 da Carta Estadual. 

Assim não vislumbramos óbice à deflagração do processo legislativo por 
parlamentar. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.540/2001 . 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 754/99 
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De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de resolução em exame 
aprova o convênio celebrado entre os Municípios de Juvenília e Montalvânia 
para modificação de limites intermunicipais. 

Aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, vem a proposição a 
esta Comissão para receber parecer em atenção ao que dispõe o art. 189 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição da República consagrou, de forma inequívoca e definitiva, a 

autonomia municipal. Entretanto, por muito tempo, predominou, no País, uma 
tradição centralizadora, o que reforçou os poderes da União em detrimento 
de um autêntico federalismo. Como uma cultura não se muda da noite para o 
dia, temos de estar atentos para que a norma constitucional não se faça letra 
morta, aniquilada por aqueles que não acreditam na capacidade das 
comunidades para conduzir seu próprio destino. 

A confiança na sabedoria da população se traduz na delegação a elas da 
competência para buscar suas próprias soluções e gerir o próprio futuro. 
Negar essa confiança significa atentar contra a democracia, espoliando o 
cidadão de um de seus maiores bens: o poder decisório sobre as questões 
que, mais de perto, lhe dizem respeito. 

Juvenília e Montalvânia decidiram maduramente, por meio dos 
representantes do povo eleitos para a Câmara Municipal, alterar os limites 
intermunicipais. Trata-se de uma alteração que não se dará ao sabor do 
capricho de poucos; ao contrário, trará inúmeros beneficios a uma região 
sofrida. 

Os autênticos municipalistas não podem negar apoio à aprovação desta 
matéria. Já é tempo de dar ao processo, que tramita desde 1999, quando os 
Legislativos das duas cidades aprovaram leis autorizando a assinatura do 
referido convênio, um resultado que satisfaça as duas comunidades. 

Esta Casa, que já votou resoluções semelhantes, beneficiando os 
Municípios de Chácara e Juiz de Fora e de Visconde do Rio Branco e São 
Geraldo, tem o dever moral de dar o seu "sim" para o progresso de Juvenília 
e Montalvânia. 

Conclusão 
Dadas essas razões, somos pela aprovação do Projeto de Resolução no 

754/99 na forma do vencido no 1° turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 754/99 
Aprova o convênio celebrado entre os Municípios de Juvenília e 

Montalvânia para modificação de limite territorial. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Fica aprovado o convênio, celebrado em 30 de novembro de 

1999, entre os Municípios de Juvenília e Montalvânia, para modificação de 
limite territorial nos termos autorizados pela Lei n° 60, de 29 de novembro 
de 1999, do Município de Juvenília, e pela Lei n° 786, de 29 de novembro 
de 1999, do Município de Montalvânia. 

Art. 2° - A descrição de limites intermunicipais referente ao Município de 
Juvenília, prevista no item XXXIX do Anexo 11 da Lei n° 12.030, de 21 de 
dezembro de 1995, que cria municipios, passa a ter a seguinte redação: 

"XXXIX- MUNICÍPIO DE JUVENILIA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MANGA 
1 -Com o Município de Montalvânia: 
Começa no divisor de águas dos rios Calindó e Cochá, no ponto fronteiro á 

cabeceira do córrego Mamoneiras; daí, por espigão segue até o ponto 
fronteiro à cabeceira mais ocidental do riacho do Espinho; alcança essa 
cabeceira e desce pelo riacho até o rio Cochá; e por este até o ponto de onde 
parte a reta que liga a foz do riacho do Paiol à foz do sangradouro da lagoa 
da Barra Aberta, no rio Carinhanha; seguindo em rumo, atinge essa última 
foz. 

2 - Com o Estado da Bahia: 
Começa no rio Carinhanha, na foz do sangradouro da lagoa da Barra 

Aberta, continua pela divisa interestadual Minas Gerais - Bahia, até a 
confluência dos rios Calindó e São Francisco. 

3- Com o Município de Manga: 
Começa na divisa interestadual Minas Gerais - Bahia, na confluência dos 

rios Calindó e São Francisco; sobe pelo rio Calindó até a lagoa Torta; daí, em 
rumo, alcança a lagoa da Aldeia, no córrego Seco da Escura; sobe por esse 
córrego até a sua cabeceira e, por espigão, alcança a foz do córrego Pau 
Preto, no córrego Jatobá; sobe o córrego Jatobá até a sua cabeceira e 
prossegue pelo espigão divisor de águas dos rios Calindó e Cochá, passando 
pelo morro Vermelho, até alcançar o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Mamoneiras. ". 

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Pinduca Ferreira 

Ambrósio Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.445/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.445/2001 , do Deputado Luiz Menezes, que declara de 

utilidade pública a Associação ltabirana de Atletismo, com sede no Município 
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de ltabira, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação fina l, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.445/2001 
Declara de utilidade pública a Associação ltabirana de Atletismo, com sede 

no Município de ltabira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação ltabirana de 

Atletismo, com sede no Município de ltabira. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 2001 . 
Djalma Diniz, Presidente - Márcio Cunha, relator- Ailton Vilela. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 APRESENTADA NO 1° TURNO AO 

PROJETO DE LEI N° 22/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em epígrafe 

institui o Programa Bolsa Familiar para a Educação. 
Durante discussão em Plenário, no 1° turno, a matéria recebeu a Emenda 

n° 1, do Deputado Márcio Kangussu, a qual vem a esta Comissão para 
receber parecer, nos termos do art. 188, § 2°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A emenda em comento propõe priorizar regiões menos desenvolvidas do 

Estado quando da distribuição de recursos do Programa Bolsa Familiar para 
a Educação, nominadamente os municípios dos vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri e os do Norte de Minas, escolhidos em decorrência de seu baixo nível 
de desenvolvimento humano, que os coloca entre os mais carentes do Pais. 

Trata-se, portanto, de equalizar o exercício do direito constitucional de 
acesso ao ensino fundamental, contemplando crianças e adolescentes 
provenientes de populações menos favorecidas, as quais, em decorrência da 
satisfação de suas necessidades básicas, asseguradas pelo programa, 
teriam melhor oportunidade de cumprir regularmente sua trajetória escolar. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Emenda n° 1, 

apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei n° 22/99. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Cristiano 
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- O Sr. Presidente despachou, em 19/6/2001 , as seguintes comunicações: 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Paulo 

Furtado de Oliveira, ocorrido em 18/6/2001 , em Borda da Mata. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento da Sra. Joana 
Natalina Colares, ocorrido em 18/6/2001 , em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. Plínio Vieira 
de Aguiar, ocorrido em 17/6/2001 , em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento da Sra. 
Celina Resende da Silveira, ocorrido em 14/6/2001 , nesta Capital. (-Ciente. 
Oficie-se.) 
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ATA DA 2578 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/6/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Álvaro Antônio 
Sumário: Comparecimento- Abertura - 18 Parte: 18 Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Mensagens n°s 196, 197 e 198/2001 (encaminham os 
Projetos de Lei n°s 1.594, 1.595 e 1.596/2001 , respectivamente), do 
Governador do Estado - 28 Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei n° 1.597/2001 - Requerimentos n°s 2.338 a 
2.340/2001 - Requerimento do Deputado Djalma Diniz e outros - Proposições 
não Recebidas: Projetos de lei dos Deputados Arlen Santiago e Marcelo 
Gonçalves - Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho e de 
Assuntos Municipais e do Deputado Alencar da Silveira Júnior - Oradores 
Inscritos: Discursos da Deputada Elbe Brandão e dos Deputados Amilcar 
Martins, Luiz Menezes, Durval Ângelo e Miguel Martini - 28 Parte (Ordem do 
Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições- Leitura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Djalma Diniz e outros; 
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final 
do Projeto de Lei Complementar n° 28/2000; aprovação - Requerimento do 
Deputado Márcio Cunha; deferimento; discurso do Deputado Márcio Cunha -
28 Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, 
em 1 o tu mo, do Projeto de Lei n° 496/99; questão de ordem; renovação da 
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; 
aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 498/99; requerimento 
do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado Miguel 
Martini; votação do Substitutivo n° 2, salvo emendas e destaques; aprovação; 
prejudicialidade do Substitutivo n° 1; votação das Emendas n°s 2, 4 a 1 O e 12 
a 14; aprovação; votação da Emenda n° 1; rejeição; questão de ordem; 
votação da Emenda n° 3; rejeição; questão de ordem; suspensão e 
reabertura da reunião; votação da Emenda n° 11 ; rejeição; declaração de 
voto - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1. 1 05/2000; aprovação na 
forma do Substitutivo no 1 com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 601/99; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 719/99; designação de relator; utilização do prazo 
regimental pelo relator para emissão do seu parecer - Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 1.175/2000; aprovação- Discussão, em 1° turno, 
do Projeto de Lei n° 1.230/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.246/2000; encerramento da discussão; requerimento do Deputado 
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Cristiano Canêdo; deferimento; votação do Substitutivo n° 1, salvo 
emendas e destaque; aprovação; votação da Emenda n° 2; aprovação; 
votação da Emenda n° 1; aprovação; votação da Emenda n° 3; rejeição -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.300/2000; apresentação do 
Substitutivo n° 1; designação de relator; emissão do parecer pelo relator; 
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 2; aprovação; 
prejudicialidade do Substitutivo no 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.371/2001 ; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas 
n°s 1 e 2 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 268/99; aprovação na 
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
531/99; apresentação do Substitutivo no 1; não-recebimento de emenda; 
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1; aprovação -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 741/99; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 955/2000; 
aprovação na forma do vencido em 1° turno; declarações de voto -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elbe 
Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo 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) - Às 14h15min, a lista de 

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

Correspondência 
- O Deputado Álvaro Antônio, 3° Secretário, nas funções de 1 °-Secretário, 

lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM N° 196/2001* 

Belo Horizonte, 19 de junho de 2001 . 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao 

exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que dá a denominação de Dr. Rubens Crespo à Escola Estadual de 
Educação Especial junto ao Centro de Recuperação Neurológica da ABAE, 
em Barbacena. 

A medida proposta acolhe solicitação do Colegiado daquela unidade de 
ensino, já ratificada pelo Secretário de Estado da Educação, nos termos da 
justificação que a esta faço juntar. 

A homenagem à memória Dr. Rubens Crespo, a que o meu Governo ora se 
associa, é o reconhecimento público pela ação benfazeja do saudoso médico 
em favor da comunidade de Barbacena. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu alto apreço 
e especial consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1.594/2001 

Dá a denominação de Dr. Rubens Crespo à Escola Estadual junto ao 
Centro de Recuperação Neurológica da ABAE, em Barbacena. 

Art. 1°- A Escola Estadual junto ao Centro de Recuperação Neurológica da 
Associação Barbacenense de Assistência ao Excepcional - ABAE, em 
Barbacena, passa a denominar-se Escola Estadual de Educação Especial Dr. 
Rubens Crespo. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

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

• - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 197/2001* 

Belo Horizonte, 19 de junho de 2001 . 
Senhor Presidente, 
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido 

ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de 
lei incluso, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1 o da Lei n° 
12.611 , de 16 de setembro de 1997, e dá outra providência. 

A modificação ora proposta acolhe solicitação da Administração Municipal 
de Catas Altas, que pretende utilizar o imóvel recebido em doação do Estado 
para fins diversos daquele previsto na Lei n° 12.61 1. 

Assim, ao invés de posto de saúde, o imóvel será aproveitado pelo 
município na edificação de instalações destinadas a serviços educacionais, 
culturais e de saúde. 

Além disso, o prazo conferido ao donatário para a realização da nova obra 
fica fixado em 3 (três) anos, contados a partir da publicação da lei resultante 
da presente proposta. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu alto apreço 
e especial consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1.595/2001 

Altera a redação do parágrafo único do artigo 1° da Lei n° 12.611 , de 16 de 
setembro de 1997, e dá outra providência. 

Art. 1°- O parágrafo único do artigo 1° da Lei n° 12.611 , de 16 de setembro 
de 1997, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Catas 
Altas, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1°- .......................................................................... . 
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo será destinado a 

atividades educacionais, culturais e de saúde.". 
Art. 2°- O imóvel de que trata a Lei n° 12.611 , de 16 de setembro de 1997, 

reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos, contado da 
data da publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no 
seu artigo 1°, parágrafo único, com a redação dada por esta lei. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno . 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 198/2001 * 

Belo Horizonte, 18 de junho de 2001 . 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao 

exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1° da Lei n° 
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12.072, de 9 de janeiro de 1996, e dá outra providência. 

A modificação constante da proposta tem em vista acolher solicitação da 
Administração Municipal de Acaiaca, que deseja aproveitar o imóvel que lhe 
foi doado pelo Estado para a edificação de um Centro Comunitário, uma vez 
que a construção da área de lazer e banheiros públicos, a que era destinado 
por força da Lei n° 12.072, não se consumou, em tempo hábil. 

Assim, com outra destinação e a reabertura do prazo para a concretização 
do novo projeto, estará a comunidade de Acaiaca em condições de usufru1r 
do imóvel já incorporado ao seu patrimônio. 

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu 
alto apreço e especial consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1.596/2001 

Altera a redação do parágrafo único do artigo 1° da Lei n° 12.072, de 9 de 
janeiro de 1996, e dá outra providência. 

Art. 1°- O parágrafo único do artigo 1° da Lei n° 12.072, de 9 de janeiro de 
1996, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Acaiaca, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1°- ............................................................... ..................... . 
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo será destinado à 

construção de um Centro Comunitário.". 
Art. 2° - O imóvel de que trata a Lei n° 12.072, de 9 de janeiro de 1996, 

reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos, contados da 
data da publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no 
seu artigo 1°, parágrafo único, com a redação dada por esta lei. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
2a 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° 1.597/2001 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a isentar o ICMS incidente sobre os 
produtos que menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica autorizada a isenção do ICMS incidente sobre os seguintes 



z 
õ 

" 

produtos que economizam energia. 
I - materiais que transformam energia solar em energia elétrica; 
li- materiais que transformam energia eólica em energia elétrica; 
111- geradores 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, 12 de junho de 2001 . 
Pinduca Ferreira 
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Justificação: Atualmente, um dos assuntos mais comentados 
nacionalmente pela mídia é o provável racionamento de energia elétrica a 
que todos nós, brasileiros, poderemos nos submeter. O Brasil é o país com a 
maior incidência solar do mundo, porém, é um dos que menos aproveitam 
essa fonte de energia. Vivemos rotineiramente em contato com a fonte mais 
expressiva de energia de nosso planeta e pouco consideramos sua 
importância como solução para os nossos problemas energéticos. A energia 
solar é incomparável a qualquer outro sistema de energia convencional por 
tratar-se de uma fonte 100% natural, ecológica, gratuita, inesgotável, não 
agressora do meio ambiente. Para cada metro quadrado de coletor solar 
instalado, evita-se a inundação de 56 m2 de terras férteis, na construção de 
novas usinas hidrelétricas. Uma parte do milionésimo de energia solar que o 
País recebe durante o ano poderia nos dar um suprimento de energia 
equivalente a 54% do petróleo nacional e, na mesma dimensão, duas vezes 
a energia obtida com o carvão mineral ou quatro vezes a energia gerada no 
mesmo período por uma usina hidrelétrica. O sol constitui-se na fonte 
primária dos principais sistemas de geração de energia. 

Como uma das principais fontes de energia, a energia eólica se tem 
destacado pelo reduzido impacto sobre o meio ambiente e as comunidades 
vizinhas ao equipamento instalado, pela sua base tecnológica industrial, pela 
experiência e pela confiabilidade adquiridas nestes últimos 20 anos de 
operação de grandes sistemas de geração eólica no mundo e pelo imenso 
potencial energético, estimado para o Brasil em 1 O GW em potência 
aproveitável. É importante ressaltar que a energia eólica representa hoje a 
mais barata de todas as formas de geração de eletricidade. 

A energia solar fotovoltáica, fruto da conversão direta em eletricidade, é a 
que tem apresentado o impulso mais notável nos últimos anos. Os sistemas 
de geração de energia fotovoltáica têm recebido grande atenção por parte da 
comunidade técnica internacional e, como conseqüência, têm sido apontados 
como uma das grandes oportunidades para o setor energético nesta virada 
de século. 

Pelos motivos expostos e pelos apelos social e ambiental de nossa 
proposta, esperamos poder contar com o apoio de nossos ilustres pares à 
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aprovação deste projeto de lei. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.338/2001 , da Deputada Maria Olívia, solicitando se consigne nos anais 

da Casa voto de congratulações com a Rádio Itatiaia por seu jubileu de ouro 
e pela realização de viagem com idosos de Belo Horizonte. (-À Comissão de 
Transporte.) 

N° 2.339/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a comunidade de Bocaiúva pelo 
transcurso do 113° aniversário de emancipação político-administrativa do 
município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2.340/2001 , da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado apelo ao 
Procurador-Geral de Justiça com vistas a que preste informações a respeito 
da investigação realizada pelo Ministério Público no CARDIOMINAS. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Djalma Diniz 
e outros. 

Proposições não Recebidas 
-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI N° 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-
MG - a assumir a manutenção e a conservação das estradas municipais por 
onde trafegam linhas de õnibus por ele concessionadas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o DER-MG autorizado a assumir a manutenção e a 

conservação das estradas municipais das quais se servem as linhas de 
õnibus por ele concessionadas. 

§ 1 o - A assunção da manutenção e conservação das estradas pelo Estado 
poderá ocorrer mediante autorização do município em questão. 

§ 2° - Caso não queira repassar ao Estado a responsabilidade de que trata 
o "caput", o Poder Executivo Municipal poderá, mediante convênio com o 
DER-MG, realizar a conservação de suas estradas. 

Art. 2°- As concessões que se iniciarem após a entrada em vigor desta lei 
serão precedidas da estadualização das estradas pelas quais circularão os 
coletivos das concessionárias, desde que previamente autorizada pelo Poder 
Executivo do município envolvido. 

Art. 3°- Após a estadualização da rodovia, fica o DER-MG responsável por 
sua manutenção e conservação. 
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Art. 4° - As despesas decorrentes desta lei serão consignadas no 
orçamento estadual para o DER-MG. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001 . 
Arlen Santiago 
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Justificação: A estadualização ora proposta tem como objetivo o 
atendimento ás populações do interior do Estado, sujeitas a constantes 
acidentes de trânsito, ocasionados, quase sempre, pela má conservação das 
rodovias. 

Os cofres municipais, que já contam com poucos recursos, viram-se em 
dificuldade ainda maior após a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal , 
de difícil aplicação, mas de indiscutível mérito. 

Portanto, nada mais justo que atribuir ao DER-MG a responsabilidade pela 
conservação e manutenção das estradas utilizadas pelas linhas de ônibus 
por ele concessionadas. 

Cabe ainda ressaltar que a nobre intenção dessa proposição encontra 
respaldo na Lei n° 11.403, de 21/1/94, que reorganiza o DER-MG e estatui 
suas competências, entre as quais figura o art. 2°: 

"O DER-MG tem por finalidade assegurar soluções adequadas do 
transporte rodoviário de pessoas e bens, no âmbito do Estado de Minas 
Gerais". 

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta 
proposição. 

- Semelhante proposição foi apresentada pelo Deputado Márcio Kangussu. 
-A Mesa, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 8, deixa de 

receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI 

Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS de 18% 
para 12% nas operações internas das indústrias de fiação, têxteis, vestuário 
e calçados e a conceder um crédito presumido de 5% em todas as outras 
operações dessas indústrias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 
"Art. 12- ............................... .... . 
§ . . .. - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir a alíquota do ICMS para até 
12% (doze por cento) nas operações internas das indústrias de fiação, 
têxteis, vestuário e calçados. 

§ . . . . - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 



568 
condições previstos em regulamento, a conceder um crédito presumido de 
5% na carga tributária em todas as outras operações das indústrias de fiação, 
têxteis, vestuário e calçados.". 

Art. 2° - A suplementação necessária à renúncia de receita prevista nesta 
lei estará vinculada aos recursos do Fundo de Desenvolvimento de Indústrias 
Estratégicas- FUNDIEST. 

Art. 3° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução do 
disposto nesta lei no prazo de sessenta dias a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de junho de 2001 . 
Marcelo Gonçalves 
Justificação: Objetivamos com esta proposta que o Estado reduza a 

alíquota do ICMS incidente sobre as operações das indústrias de fiação, 
têxteis e calçados, a fim de que a taxação estadual seja igualada às 
implantadas em outros Estados. 

O setor é responsável por uma movimentação de R$5.000.000.000,00, e, 
caso não haja a diminuição da alíquota do ICMS, o produto mineiro cada vez 
mais perderá espaço na concorrência estadual e nacional, haja vista o 
grande número de empresas do setor que invadem o mercado interno. 

A limitação da redução ao percentual de 12% não ultrapassa o parâmetro 
estabelecido para a incidência do imposto nas operações interestaduais. 

A concessão do crédito presumido de 5% visa corrigir as distorções de 
taxação existentes em nosso Estado e em outras regiões do País. 

Estamos ciente de que a redução da carga tributária sobre produtos 
específicos, conforme proposto, deve atender aos preceitos constantes na 
Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, e em particular, no inciso 11 : 
"estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado 
no "caput" deste artigo, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação 
de tributo ou contribuição". Assim, apresentamos, no art. 2°, como medida de 
recomposição de receita, a vinculação dos recursos do FUNDIEST, que visa 
dar suporte financeiro ao desenvolvimento de setores estruturantes do 
parque industrial mineiro, com o propósito de gerar empregos diretos ou 
indiretos que expressem melhoria quantitativa ou qualitativa na oferta de 
trabalho do Estado. 

Na tentativa de reparar injustiças e dar à indústria mineira dos setores 
mencionados condições de produzir, comercializar, pagar o que é justo e 
devido e empregar, buscamos o apoio dos nobres pares à aprovação desta 
proposta. 



z 
õ 

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei nos termos da Decisão 
Normativa no 8/2000. 

Comunicações 
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- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do 
Trabalho e de Assuntos Municipais e do Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 

primeiro lugar, farei uma reflexão sobre a Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. Representando esta Casa na Comissão do MERCOSUL, 
tenho tido a oportunidade de visitar algumas Assembléias Legislativas do 
País. Não me restam dúvidas de que a nossa parte estrutural e os nossos 
mecanismos de construção e de consolidação da democracia são os 
melhores do Pais. Apesar de termos essa consciência e de termos o acesso 
aos estudos técnicos, como o realizado pela Fátima Anastasia , que ê uma 
das maiores autoridades na discussão do Poder Legislativo e da 
consolidação democrática do País, não podemos negar que há Estados 
executando trabalhos importantes, que podem ser seguidos por esta Casa. 

Já tive a oportunidade de entregar ao Presidente da Assembléia Legislativa 
um trabalho realizado em São Paulo, no Fórum Século XXI Pensando São 
Paulo. Esse trabalho discute o índice de responsabilidade social do Estado 
de São Paulo e amplia a nossa discussão somente com relação ao IDH, 
Índice de Desenvolvimento Humano. Com o IDH, apenas temos condições de 
saber como estão as nossas cidades e como vive o nosso o povo. Isso ê 
muito pouco. São Paulo saiu na frente, buscando um índice de 
responsabilidade social, porque o IDH é apenas parte de um todo. Trata-se 
de um trabalho coordenado pelo Poder Legislativo, contando com ampla 
participação do Estado de São Paulo e da sociedade civil. 

Já tivemos tido algumas conversas preliminares com o Presidente. Coloco-
me à disposição para estar junto a outros colegas que poderiam disponibilizar 
algum projeto. Há um projeto do Deputado Ambrósio Pinto que caminha 
nessa linha. Poderíamos contribuir, agregando-lhe a nossa experiência. Se a 
Assembléia conseguir, ainda nesta Legislatura, sob a Presidência do 
Deputado Antônio Júlio, concluir um trabalho de tamanha envergadura, 
teremos um norte para a opção das políticas públicas com responsabilidade, 
que diz respeito à aplicação da relação custo-beneficio ao dinheiro público. 

Na quinta-feira última, em Janaúba, contamos com a presença de dois 
Ministros de Estado, Pimenta da Veiga e Roberto Brant, que, juntamente com 
50 Prefeitos, discutiam e assinavam convênios relativos ao programa de 
combate à pobreza. O Ministro Roberto Brant disse-nos que o Brasil , em que 
pese ao fato de, juntamente com o Japão, ter sido a economia que mais 
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cresceu no mundo, no último século, ainda mantém quase 30% da 
população abaixo do índice possível de sobrevivência física . Pela primeira 
vez, em um momento, pude participar de um ato político de forma clara e 
transparente. Qualquer ato promovido por nós tem de ser político. Temos de 
parar de entender que um ato político é desonesto e que não redundará em 
benefício para o povo. Lá pudemos perceber isso, porque não discutíamos o 
combate á seca, apesar de na fala desta Deputada, do Prefeito de Janaúba, 
Sr. lvonei, e do nosso Bispo D. Mauro terem sido feitas reivindicações para 
que o Ministro Jungman possa vir a Minas Gerais, especificamente ao Norte 
de Minas, não para anunciar os programas de combate à seca, mas para 
abrir uma discussão com relação à forma de combatermos a seca 
permanentemente, juntamente com o Governo do Estado. 

Entristece-me a postura do Presidente da AMAMS, de quem fui cabo 
eleitoral quando das eleições da Associação e por quem tenho muito 
respeito. Não concordo com sua postura ao dizer que o Ministro Pimenta da 
Veiga estaria usando a seca para fazer campanha. Esteve em Janaúba a 
meu convite, deixando feliz minha cidade, minha região. O Presidente da 
AMAMS chegou um pouco atrasado à solenidade e talvez não tenha 
compreendido o discurso do Ministro Pimenta da Veiga. Postulava a 
necessidade de um novo momento para o Brasil, enfocando o 
desenvolvimento das pequenas e médias cidades. Disse-nos que 1 km do 
metrõ de São Paulo fica em US$200.000.000,00. Esse montante resolveria 
todos os problemas do Norte de Minas, alavancando o desenvolvimento 
econõmico daquela área mineira da SUDENE. Em seu discurso, o Brasil foi 
tratado com extrema lucidez; a pobreza brasileira, encarada de frente. É pena 
que os jornais não publiquem o lado positivo do evento, a saída dos Prefeitos 
satisfeitos e agradecidos. A região está recebendo o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil e do Agente Jovem de Desenvolvimento, 
dando oportunidade de trabalho digno ao adolescente. 

Espero que meus companheiros, Deputados da base governista, busquem, 
assim como faço, levar os benefícios do Governo Federal às suas regiões. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Cumprimento V . Exa. por seu 
pronunciamento. Tenho acompanhado sua determinação ao defender os 
interesses da sua região, do sofrido Norte de Minas. Compreendo o justo 
orgulho de V. Exa. por ter levado à sua terra dois Ministros, dois grandes 
mineiros, que lá foram não para fazer demagogia barata, mas para cumprir o 
seu papel, sua função pública de levar o alento à sofrida população daquela 
localidade. Nós, que conhecemos os Ministros Roberto Brant e Pimenta da 
Veiga, sabemos que, por sua trajetória pessoal e seu passado, em nenhuma 
circunstãncia usariam o problema da seca para, demagogicamente, fazer 
política. Essa não é a prática que os norteia. 
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Quem faz isso não são eles, são o Governador Itamar Franco e o Vice-

Governador, que têm a coragem de usar, por exemplo, o grave problema da 
falta de energia no Brasil para, de forma oportunista e demagógica, fazerem 
politica pessoal. 

A Deputada Elbe Brandão* - Agradeço ao Deputado Amilcar Martins e digo 
mais ainda. Cada Prefeito, ao receber o convite para estar em Janaúba, 
tomavam conhecimento do motivo pelo qual os Ministros iriam até lá. 

Dentro do possível, os jornais "Estado de Minas" e "Hoje em Dia", que 
fazem cobertura nesta Casa, precisam colocar o contra-ponto. 

Ao Presidente da minha associação, a AMAMS, onde iniciei a minha 
carreira política como Secretária Executiva, a resposta que daria no momento 
é que seguisse o exemplo da Adriene, Prefeita de Três Pontas, que tomou 
posse nesta Casa, na última segunda-feira, quando dizia que, como 
Presidente de uma associação, não podia adotar posicionamento político. 
Tem o devido respeito ao Governador Itamar Franco e ao Presidente 
Fernando Henrique, e que o seu papel é ser um elo de ligação, de integração 
e busca entre os dois governos, porque o Norte de Minas precisa de ambos. 
Não podemos, por nossa postura política, tomar essa atitude, fazendo esse 
papel. 

Deputado José Braga, tenho a certeza de que V. Exa. poderá ser um 
conselheiro no momento de grandes atribulações, quando e o meu amigo, 
Prefeito Ronaldo, no evento de Janaúba, de assinatura de convênios de 
combate á pobreza, referiu-se áquele momento, como sendo o de discussão 
do combate à seca. Não era esse o momento, e os Ministros se colocaram 
como nossos parceiros nessa luta. Estarão com o Presidente Fernando 
Henrique e o Ministro, todos unidos, não por nós, mas pelo povo do Norte de 
Minas, tão carente tanto e tão necessitado. 

Disse o Ronaldo que se discurso resolvesse, o Brasil não teria mais 
problemas. Sabemos que o maior instrumento da democracia é a palavra. E 
temos que usá-la à exaustão, na busca do desenvolvimento pleno, porque no 
dia em que tivermos um desenvolvimento pleno não haverá mais o motivo da 
existência dos parlamentares, do Executivo e das políticas públicas de 
combate à pobreza e à miséria que ainda perpetuam num País injusto, 
desumano, mas que caminha para reflexões que culminem em reflexões 
claras, rápidas e efetivas. 

O Deputado José Braga (em aparte) - Agradeço o aparte concedido por V. 
Exa. e quero parabenizá-la pelo pronunciamento que faz nesta tarde, que 
condiz com a preocupação que tem V. Exa. com o destino do povo que 
representa nesta Casa. 

Entretanto, V . Exa. parece não compreender bem a tarefa do Presidente da 
AMAMS. Aquele Presidente está tão preocupado como V. Exa. com os 
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problemas do Norte de Minas. Aliás, V. Exa. sabe que nenhum homem 
público trabalhou e compreendeu o sofrimento daquele povo e a necessidade 
dos municípios como aquele Presidente. Talvez V. Exa. possa até não 
concordar e achar que os termos do pronunciamento dele não estejam de 
acordo com o que pensa. Entretanto, tem que entender que ele está 
altamente comprometido com os problemas dos seus companheiros. E, 
talvez, quando faz a defesa de seu povo, chegue até a se exceder, já que 
estamos cansados de ir a reuniões com Ministros do partido de V. Exa., com 
o Ministro Roberto Brant, e até em reuniões com homens de Governo, que 
tantas ações têm, sem o resultado esperado. 

O que V. Exa. faz não é o que faz o Deputado Amilcar Martins, porque ele 
está fazendo discriminação quando acha que a reunião dos seus Ministros 
não é polltica, enquanto a de Newton Cardoso e a de Itamar é. V. Exa. fez 
muito bem, porque o político faz política. Se fizeram política, Newton e Itamar 
também a fizeram. Portanto, quem está diferenciando as situações é o 
Deputado Amilcar Martins, que usa um peso e duas medidas: quando o 
pronunciamento é de um Ministro ou de alguém que lhe interessa, não é 
político; quando é de terceiros, é político. 

V. Exa. sabe que estamos no mesmo barco. Se houve exorbitância, é 
exatamente na defesa dos interesses inalienáveis do povo do Norte. 
Obrigado. 

A Deputada Elbe Brandão* - O que coloco em discussão é a forma como o 
Prefeito Ronaldo se posicionou, agredindo aos Ministros Pimenta da Veiga e 
Roberto Brant. Usou palavras que agridem, mas jamais V. Exa. veria ou viu , 
naquela solenidade, qualquer agressão contra o Governador Itamar Franco 
ou, até mesmo, contra o Vice-Governador Newton Cardoso. 

Em alguns momentos, esteve utilizando uma solenidade da nossa região, 
em que a AMAMS é parceira. Sou a primeira - jamais abri mão, porque 
acredito na AMAMS- a não permitir que um cenário desses aconteça. Se a 
seca é responsabilidade de todos, não o vi se portar da mesma forma com o 
Governo do Estado. 

Então, como Presidente daquela associação, que busque ter uma unidade 
de pensamento e de comportamento no tratamento a ambos. Mas também 
não poderia permitir que isso acontecesse numa festa maravilhosa, em que o 
povo de Janaúba se sentiu feliz por receber os Prefeitos da região e os 
Ministros Não houve nenhum momento de vaia, de descrédito ou de 
desesperança. Houve, sim, uma consolidação, eficiência e uma solenidade -
diria - madura, na busca de soluções para o Norte de Minas. 

Espero que aquele Presidente apenas tenha passado por um momento de 
exagero em suas emoções e possa superar seu sentimento e perceber que, 
se pudesse voltar atrás, outras palavras utilizaria para buscar os Ministros 
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mineiros como parceiros do Norte, e não enxotá-los da região, da forma 
como falou , para que, em algum momento, não se sinta "persona non grata" 
no Governo Federal. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Quero apenas esclarecer ao Deputado José 

Braga, normalmente pessoa tão afável, tão elegante, mas que, por alguma 
razão- não sei de que natureza - excedeu-se. Posso imaginar que, talvez, no 
afã de defender o indefensável, que é esse Governador, que tanto mal tem 
feito a Minas Gerais, perdeu um pouco seu controle emocional. 

Na verdade, o que tenho feito aqui é repetir a manifestação da opinião 
pública do Brasil. Ontem, fui à tribuna desta Assembléia Legislativa mostrar 
pronunciamentos de alguns dos principais analistas políticos e econômicos 
do Brasil. Citei, por exemplo, um artigo do Dr. Antônio Ermírio de Moraes, 
empresário respeitado por todos os brasileiros, por sua independência, por 
seu equilíbrio e por sua sensatez e que passou um pito no Governador Itamar 
Franco, chamando de impatriótico o seu gesto de usar, de forma oportunista 
e demagógica, a crise de energia para fazer política pessoal. 

O grande analista mineiro Luís Nassif, em um artigo publicado nos jornais 
brasileiros, chamou o Governador Itamar Franco de vários adjetivos que não 
eram propriamente elogios, porque há um clamor nacional contra essa 
manifestação oportunista, contra essa demagogia de usar uma preocupação 
do povo brasileiro, um fator de apreensão para todos, que é a crise de 
energia, na contramão da história, contra a manifestação dos brasileiros, que 
prontamente atenderam ao apelo do Governo Federal para racionar o uso de 
energia elétrica. No entanto, o Governador Itamar Franco insuflou as pessoas 
a ficar contra o Governo, porque aposta na tese antiga de que quanto pior 
melhor. Isso pode ser verdade para ele, mas não para o povo brasileiro. O 
Governador enxerga somente o próprio umbigo, só está interessado no seu 
projeto pessoal, custe o que custar aos brasileiros. 

O editorial do jornal "O Estado de S. Paulo", que hoje consta dos anais 
desta Casa, termina assim: "O Governador, ainda que custe arrasar o Brasil , 
continua firme no seu projeto de candidato à Presidência da República". O 
que tenho dito e denunciado são as mentiras do Governador, como a 
construção de nove hidrelétricas. Provei que não são nove. Hoje a própria 
CEMIG concorda comigo. Desafio novamente qualquer um neste Plenário ou 
qualquer membro do Governo. Propus ao Presidente desta Casa que criasse 
uma comissão para visitar as usinas hidrelétricas que estão sendo 
construídas em Minas, a fim de provar, mais uma vez, o que já está provado, 
ou seja, que é mentira do Governador Itamar Franco e da CEMIG. 

Não há razão para o meu amigo, pessoa que respeito e quero bem, o 
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Deputado José Braga, ficar tão nervoso. É difícil defender o indefensável. 
É uma tarefa impossível defender um homem que só faz demagogia, só 
pensa em si e no seu projeto pessoal ás custas do interesse do povo 
brasileiro. Manifesto a minha discordância e a minha surpresa com esse 
gesto intempestivo do Deputado José Braga. Não existe razão para isso. Ele 
terá de usar outros argumentos para continuar tentando defender o 
Governador. Não conseguirá o seu objetivo atacando este modesto 
Deputado, que, apenas, tem procurado chamar a atenção do povo de Minas 
para a irresponsabilidade, para o gesto impatriótico, para a demagogia 
irresponsável, para o desatino de um Governador que tanto mal tem feito a 
Minas Gerais. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Menezes. 
O Deputado Luiz Menezes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 

senhores; venho, hoje, à tribuna, para falar sobre um assunto de grande 
importância. O dia 28 de maio é a data que o Movimento de Mulheres 
referenda como o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, desde 
1984. No mundo inteiro, é possível ouvirmos relatos da situação vivida pelas 
mulheres, sobretudo nos países pobres e em desenvolvimento. Mostram o 
grande número de mulheres que ainda morrem de parto, deixando famílias 
destruídas, crianças solitárias, muitas vezes separadas dos pais e dos 
irmãos. 

O Brasil é um dos países com as mais altas taxas de mortalidade materna, 
e Minas Gerais não fica atrás. Mais de uma mulher morre por dia, devido a 
complicações do parto; morte, na maioria das vezes, provocada por 
negligência ou falta de atendimento adequado; morte evitável, uma vez que 
gravidez não é doença. 

É chegada a hora de Minas habilitar o sistema de saúde pública para o 
combate à mortalidade materna; aumentar a oferta de pré-natal e estabelecer 
uma política de humanização da assistência ao parto e ao puerpério com 
qualidade; investir na formação dos profissionais de saúde, em especial nas 
escolas de Enfermagem e Medicina; e implantar comitês de prevenção à 
mortalidade materna em todas as cidades mineiras. 

Ao tomar conhecimento de tão trágica realidade, sensibilizei-me. Fiz 
contatos com a Regional Minas Gerais da Rede Saúde e o Fórum da 
Maternidade de Belo Horizonte; aumentei a compreensão do que é a luta 
geral pela saúde da mulher como um direito de cidadania e tomei a decisão 
de integrar essa luta. Hoje, apresento, na Assembléia Legislativa, um projeto 
que dispõe sobre a criação da Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas 
Gerais. Será um espaço de controle social e ético dos direitos básicos das 
usuárias: o direito à informação, à qualidade na prestação do serviço e ao 
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controle adequado dos serviços de saúde. Além disso a proposta cria um 
mecanismo confiável de monitoramento da assistência e pesquisa em saúde 
da mulher em Minas Gerais, o que responde a antiga reivindicação do 
movimento de mulheres de Minas, que luta, organizadamente, há mais de 
duas décadas, para assegurar atenção á saúde da mulher de modo digno, 
humanizado e de qualidade. 

Na certeza de que os nobres Deputados desta Casa não se furtarão a dar 
sua contribuição para ampliar e consolidar o exercício da cidadania das 
mulheres mineiras, submeto o meu projeto de lei complementar à apreciação 
desta Casa. 

A Deputada Maria Olívia (em aparte) - Caro Deputado Luiz Menezes, em 
nome da mulher mineira, queremos agradecer a iniciativa de V. Exa.; 
sabemos que é alto o índice de câncer de útero e de mama no Estado. Em 
nome da mulher mineira, queremos agradecer a V. Exa.. que sempre 
respeitou as Deputadas desta Casa, sempre teve um carinho especial 
conosco. Esperamos que todos se curvem diante do seu projeto. Queremos, 
também, conhecê- lo melhor, para que possamos, durante a tramitação do 
projeto, enriquecer a sua iniciativa. Obrigada. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo-o pelo 
pronunciamento e testemunho. publicamente, o espírito incansável de luta de 
V. Exa. , grande guerreiro, companheiro preocupado com todos os problemas 
que afligem nosso Estado. Tenho o prazer de tê-lo na nossa Comissão do 
Trabalho. Incansável e pontualmente, está presente nas grandes decisões, 
contribuindo para que esta Casa possa defender nosso povo. 

Hoje mesmo, extraordinariamente, nós nos reunimos para debater um 
assunto da mais alta importância, que é a saúde pública, com a discussão 
sobre os servidores contratados do HEMOMINAS, da FHEMIG e de outros 
órgãos ligados à saúde. Ouvimos o pronunciamento de V. Exa., e isso nos 
encoraja, conforta e anima, porque, sendo o decano desta Casa, tem sido, 
acima de tudo, um dos maiores exemplos de vida parlamentar. E, hoje, ao 
apresentar esse projeto, tenho certeza absoluta de que traz uma das maiores 
contribuições para a mulher, a mãe, aquela que gera e, acima de tudo, 
demonstra a preocupação com os legítimos interesses da família, que é a 
célula "mater" da sociedade. 

Parabenizo-o e peço a Deus que continue abençoando essa pessoa 
admirada, homem respeitado por todos, que tem se comportado de maneira 
extraordinariamente dignificante. Tenho certeza de que o parlamento mineiro 
muito lhe deve, assim como o povo de Minas, pela sua preocupação, 
notadamente esse projeto. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)*- Cumprimento o ilustre Deputado 
Luiz Menezes em nome da Bancada do PMDB. 
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Aproveito o ensejo para convidá-lo a participar, na próxima segunda-

feira, do ciclo de debates sobre o tema "Acupuntura e Terapias Afins". 
Faremos esse debate para conscientizar os companheiros Deputados sobre 
a importância da acupuntura, que, efetivamente, é capaz de dar respostas 
mais imediatas para determinados problemas de saúde. Infelizmente, por 
falta de conhecimento, muitas pessoas não acreditam ou não têm 
informações a respeito da sua importância. Portanto, gostaria de convidar V. 
Exa. , que é membro suplente da Comissão de Justiça, a participar desse 
debate. Solicitamos, também, e à Comissão de Saúde, que, conosco, faça 
esse ciclo de debates. 

Quero convidá-lo a participar, no mesmo momento em que faço minhas as 
palavras do ilustre Deputado que me antecedeu, a fim de parabenizar V. Exa. 
e dizer do carinho e respeito que todos temos por sua atuação como 
parlamentar. Parabéns. 

O Deputado Luiz Menezes* - Estarei presente nessa reunião. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos 

acompanhamos o encerramento, há poucos dias, da CPI do Narcotráfico 
nesta Assembléia. Várias denúncias foram feitas, mostrando a chamada 
banda pobre da Polícia Civil. Essa questão já ocorrera na CPI do Sistema 
Carcerário, de março a agosto de 1997, como em outras CPis, como a do 
garimpo e a da carteira de habilitação. 

Fica evidente que há um setor na Polícia Civil que anda na contramão da 
sociedade, da lei, da ética e da moralidade no serviço público. Falarei de um 
aspecto dessa situação, que trata da violação dos direitos humanos. Há, 
constantemente, atentados contra a pessoa. Há situações que deixam a 
sociedade mineira indignada, vários Deputados, principalmente na Comissão 
de Direitos Humanos, indignados. 

Para coibir essa situação e reafirmar uma política de direitos humanos 
como oposição à barbárie, à ilegalidade, aos desmandos e à prepotência, 
hoje protocolamos um projeto de lei que acrescenta dispositivos à Lei n° 
5.406, de 16/12/69, que é a Lei Orgânica da Policia Civil do Estado. Dessa 
forma, apresentamos um projeto de lei em cujo art. 144, inciso IX, além de 
outros a serem enumerados em regulamento, consta que são princípios 
básicos da disciplina policial respeitar e zelar pela dignidade da pessoa 
humana. 

Tal lei orgânica foi inspirada na ideologia de segurança nacional, em 1969, 
quando vivíamos um estado de exceção, fez-se noite na história do Brasil: 
houve vidas ceifadas, tortura e desrespeito à dignidade da pessoa humana. 

Entendíamos que era imprescindível um inciso como esse. Por isso, 
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577 

O "caput" do art. 150 é bem claro: "São transgressões disciplinares, além 
de outras enumeradas em outros regulamentos dos órgãos oficiais policiais e 
das aplicáveis aos servidores públicos em geral:". Incluímos nesse artigo, 
como transgressão disciplinar grave, o inciso XXXVI: "praticar ato atentatório 
à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos 
direitos humanos", mesmo sabendo que, em 1969, já vigorava, pelo menos 
teoricamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Os 30 
artigos procuravam resgatar a vida e a dignidade da pessoa humana, o que 
não constava como transgressão disciplinar nessa lei. Outros fatos 
irrelevantes, como o vestir, o olhar e o agir no serviço são considerados 
transgressões, mas a prática de ato atentatório à dignidade da pessoa ou que 
ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos não estavam 
classificados como tal. 

O art. 152 expressa o seguinte: "A classificação a que se refere o artigo 
anterior será feita pela autoridade competente para impor a penalidade, tendo 
em vista o fato, suas condições e os antecedentes pessoais do transgressor". 
Incluímos, no§ 2°, o inciso VI, que diz o seguinte: "Será sempre classificada 
como grave a transgressão que for: 

VI- atentatória à dignidade humana ou ofensiva aos princípios da cidadania 
e dos direitos humanos". 

A partir da aprovação dessa lei, será entendido como transgressão grave 
qualquer atentado à dignidade humana ou aos princípios fundamentais dos 
direitos humanos. 

Com relação ao art. 159, sobre a pena de demissão do servidor policial, 
incluímos o seguinte: "XV - for condenado por uma ou mais vezes em 
processos judiciais, dos quais tenham resultado em sentenças condenatórias 
transitadas em julgado por crimes contra a vida ou lesões corporais ou 
liberdade individual". Não está expresso nem previsto como caso de 
demissão do serviço público o desrespeito aos direitos humanos. 

Entendemos que a preservação da vida, a dignidade da vida e o absoluto 
que a vida precisa ter nas relações sociais e, principalmente, na relação de 
um servidor público com a população devem estar expressos. 

No art. 166, colocamos uma questão obrigatória: "Será obrigatório o 
processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa 
determinar a pena de demissão". No§ 2°: "No caso previsto no inciso XV do 
art. 159, o servidor policial poderá ser imediatamente afastado de suas 
funções, a partir da instauração do processo administrativo, por decisão 
administrativa ou judicial". 

Entendemos que, nessa lei orgânica, feita em 1969, quando imperava o 
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terror e o desrespeito aos direitos humanos, não constavam tais 
dispositivos. 

As instituições de direitos humanos sérias, como a Anistia Internacional, 
Human Rights Watch e o Alto Comissariado da ONU para os Direitos 
Humanos, após fazerem três visitas, nos anos de 1999, 2000 e 2001 , a Belo 
Horizonte, publicaram relatórios em que ficou patente o desrespeito aos 
direitos humanos nos estabelecimentos penais e em parcela minoritária da 
Polícia Civil. Vimos o nome de Minas Gerais ser divulgado por todo o mundo, 
por causa desses atos que atentam contra a dignidade. 

Essa lei que estamos apresentando hoje já foi apelidada pela consultoria 
que nela trabalhou de "Lei Cachimbinho", porque o Sr. José Maria de Paula, 
vulgo José Maria Cachimbinho, é Detetive da Polícia Civil do Estado. Há 
pouco tempo, em audiência da Comissão de Direitos Humanos, na Delegacia 
de Furtos e Roubos, esse cidadão disse que seus filhos viviam em situação 
insustentável, devido ás denúncias sem fundamento que sofria. Mas, apenas 
analisando os processos deste ano, pudemos ver vários exemplos concretos 
de seus crimes: na 48 Vara Cível, há o processo de final 5053 - crime contra 
pessoa, com dolo -; na 88 Vara Criminal, crime contra o património; na 58 

Vara Criminal, crime contra a liberdade individual; na 48 Vara Criminal, crime 
contra a administração pública; na aa Vara Criminal, temos o processo 
024000303040, referente à lei de tortura; na 11 a Vara Criminal, crime contra a 
pessoa com dolo. 

Durante muitos anos, D. Helena Greco, grande lutadora pelos direitos 
humanos, vem denunciando esse Detetive e mostrando seu desmando e 
prepotência. Entretanto, por não termos dispositivos, na lei orgânica da 
polícia, nada pôde levar a sua punição, enquanto os processos se 
multiplicam. 

É interessante o fato de, no Governo Eduardo Azeredo, que não tinha uma 
política de direitos humanos, o "Cachimbinho" ter ficado quatro anos no 
corredor, enquanto, no Governo Itamar Franco, que se afirma sob a égide 
dos direitos humanos, ele ocupar um cargo de chefia na Delegacia de Furtos 
e Roubos. 

Para que já não tenhamos os "cachimbinhos" na Polícia Civil, 
desmoralizando o nome da instituição, amedrontando famílias e espalhando 
o terror, solicitamos aos Deputados que apóiem a rápida tramitação da lei. 
Precisamos colocar um ponto final em tantos desmandos, pois o cidadão 
comum está indefeso: de um lado, a bandidagem e a criminalidade que 
cresce, e , do outro, um setor da polícia que se alia a essa situação. 

Lembro que, nos lugares em que a polícia tem a comunidade como 
parceira, discutindo com ela seus problemas e resgatando a sua confiança, 
estamos vendo redução dos índices de criminalidade. Estive, ontem, em 
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Betim, no Bairro Capelinha, e ouvi esse testemunho de filiados do PT, os 
quais registravam que o bom relacionamento e o trabalho em conjunto com a 
Polícia Militar vem demonstrando uma diminuição sensível nos índices de 
criminal idade. 

Uma polícia que prega e pratica o terror tem de viver sob o rigor da lei e a 
exigência expressa do respeito à dignidade, aos direitos humanos e à pessoa 
humana. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupamos a 

tribuna nesta tarde para tratar de um assunto que diz respeito à Prefeitura de 
Belo Horizonte. Na verdade, essa denúncia farà parte de um dossiê da Pasta 
Cinza, em que temos juntado todas as ações incoerentes da Prefeitura, como 
as licitações com cartas marcadas, os favorecimentos às grandes empresas, 
o desrespeito ao cidadão belo-horizontino e a incoerência entre o discurso e 
a prática. A maioria das denúncias dizem respeito aos mesmos interessados: 
a Andrade Gutierrez e a PBH. Quando começar a ler, alguém pode pensar 
que não se trata da Andrade Gutierrez, mas, quando for verificar o que se 
encontra por detrás, saberá quem é o interessado e o beneficiário. Ficamos 
pasmados quando percebemos a subserviência da Câmara Municipal em 
relação ao Executivo. Os Vereadores não discutem. Dizem: "Se é a vontade 
do Prefeito, assim será feito". Parece que estão brincando de "o-seu-mestre-
mandou". Deputado João Leite, a PBH, que devia às grandes empresas de 
õnibus, encontrou saída mágica para repor esse dinheiro. Com a Lei n° 
8.147, reduziu o ISS de 5% para 3%, representando isso R$600.000,00 por 
mês, que a Prefeitura deixará de arrecadar, beneficiando as grandes 
empresas de transporte coletivo. 

Estou com a Pasta Cinza em mãos. Juntaremos mais esses papéis a essa 
pasta. Dizem que a Prefeitura é socialista. O Vice-Prefeito é do PT, que se 
diz socialista. O Prefeito Célio de Castro se dizia socialista, mas não sei o 
que é agora, porque, antes, definia-se como comunista, depois, na campanha 
municipal, já não o era. Atualmente, está sem partido, mas sempre se 
identificou como socialista. 

Mas sempre se identificou como socialista. Marx, se ainda tivesse ossos, 
estaria se revirando dentro do caixão. É um socialismo às avessas. Beneficia-
se os grandes empresários em detrimento do pobre, dos desfavorecidos. O 
Deputado Rogério Correia , se não me engano, como Vereador, apresentou 
um projeto de lei que permitia aos estudantes pagar meia passagem. O 
Prefeito vetou, dizendo não ter recursos. Para os estudantes, não dispunha 
de recursos, mas para os empresários, tudo. Os R$600.000,00 por mês, 
dados como benefício às empresas de õnibus, representam 1.200.000 meias 



580 
passagens que poderiam ser dadas aos alunos. 

O projeto de lei do Prefeito fala da redução de ISS das grandes empresas. 
E diz: "Tenho a honra de encaminhar à apreciação dos ilustres Vereadores a 
lei que altera o art. 1° da Lei 7.640, de 9/2/1999, e o art. 47 da Lei 5.641, de 
1989". E diz ainda: "Relaciona-se à redução da alíquota de ISSQN para 
serviços prestados pelos call-centers". Aliás, poderiam dizer "centro de 
chamadas". "Outro ponto abordado pelo projeto, através da alteração prevista 
na Lei n° 5.641, objetiva o incentivo a atividades econômicas para geração de 
novos empregos." Parece bonito o discurso. "Este objetivo social, por sua 
vez, será obtido com a redução da alíquota do ISSQN para os call-centers, 
que são atividades econômicas de uso intensivo de mão-de-obra. A aliquota 
será reduzida para 0,5%. 

Esta questão é de importância para o município, quando, sabemos, uma 
das situações mais graves que enfrenta o País é o desemprego." Como é 
bonito o discurso!. .. 

"Por fim, cumpre-nos ressaltar que a redução da referida alíquota visa 
incentivar tais serviços no município e, com isso, aumentar a arrecadação do 
ISSQN. O valor da alíquota hoje praticada desestimula a referida atividade e 
torna a arrecadação praticamente nula. Logo, a alteração ora proposta, muito 
antes de provocar diminuição. tende, na verdade. a gerar receita para o 
município.· Que malabarismo verbal encontraram aqui ! E o relator, Vereador 
Arnaldo Godoi, do PT, diz: "Outro ponto desse projeto diz respeito à alteração 
da Lei n° 5.641 , que define em 0,5% a alíquota do ISSQN para os serviços 
prestados por atendimento remoto, mediante o suporte do sistema de 
telecomunicações, de promoção de vendas ("telemarketing"), monitoramento 
de devedores, solicitação de informações e serviços. esclarecimentos e 
dívidas, etc. Essa redução da alíquota poderá ser um incentivo à geração de 
novos empregos.". 

Quem será beneficiado com isso aqui? A Telemar. A quem está ligada a 
Telemar? A Andrade Gutierrez. Ele fala de geração de emprego, mas foi essa 
empresa que tirou 600 postos de serviço de Belo Horizonte e os transferiu 
para São Paulo. Foi essa mesma empresa que teve as benesses da licitação 
da lagoa da Pampulha. Foi essa mesma empresa que acionou a Prefeitura, 
e , com aquele acordo denunciado aqui, uma dívida que inicialmente era de 
US$6.000.000,00, elevou-se a seiscentos e poucos milhões e, por alguns 
favores, ficou em cento e tantos milhões, que, na verdade, serão 
R$400.000.000,00. Vamos estar atentos, porque já passou em 1° turno, e 
ainda dá tempo de mudar. Vamos ficar atentos para saber onde se localizará 
esse centro de chamadas. Parece já ter o endereço definido. É isso que 
queremos saber: quais os interesses que envolvem a Andrade Gutierrez e a 
Prefeitura de Belo Horizonte para que haja tantos favorecimentos? 



z 
õ 

Por que não abaixar o índice do IPTU e outras taxas que dizem respeito 
ao povo? Diz aqui: "Isso tende a aumentar a arrecadação!". 
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O Deputado João Leite (em aparte) - Estou acompanhando a grave 
denúncia que V. Exa. traz à tribuna nesta tarde e creio que é um momento 
interessante porque temos aqui alguns representantes da comunidade de 
Capitão Eduardo. Eles vêm lutando contra a implantação do lixão naquela 
região. É uma comunidade querida de Belo Horizonte, e essa luta é histórica, 
árdua. Tentam impedir que esse lixão seja instalado ali, colocando em risco a 
vida dos seus moradores. 

Eles estão próximos de um importante rio - o rio das Velhas -, e não se 
pensou em todo o dano ambiental que isso pode acarretar não apenas para 
Capitão Eduardo, mas também para toda a região e o próprio rio das Velhas. 

Os moradores estão aqui, e estamos com eles, apoiando-os hoje e sempre. 
Deputado Miguel Martini, quero enfatizar que V . Exa. foi muito feliz nesta 

tarde, porque mostra a realidade da Prefeitura de Belo Horizonte, que não 
tem compromisso com o seu povo, com o trabalhador, como os que aqui 
representam essa comunidade: não os recebe, não discutem juntos, quer 
implantar o lixão ali e, ao mesmo tempo, concede esse benefício a uma 
grande empresa - de 5% para 0,5%. Já tínhamos visto isso em relação às 
empresas de ônibus e, agora, o vemos ser dado às empresas de 
telecomunicações. Estamos acompanhando as antenas de telefonia celular. 
Querem colocá-las em todos os quintais de Belo Horizonte, e agora de 5% 
para 0,5%. Isso é para os trabalhadores, Deputado Miguel Martini? Creio que 
V. Exa. coloca o ponto exato. É para beneficiar o trabalhador de Belo 
Horizonte? Não é. 

O Deputado Miguel Martini (concluindo) - Mesmo porque, se fosse para 
beneficiar os trabalhadores de Belo Horizonte, pelos conchavos, pelos 
interesses mútuos entre a Prefeitura e a Construtora Andrade Gutierrez, a 
própria Prefeitura poderia ter intercedido para que a empresa não se 
mudasse para São Paulo. Deveria se manter aqui, já que tem obras no valor 
de R$74.000.000,00 - e diz que poderá chegar a R$100.000.000,00 -, já que 
está dando benefícios, pois participou daquele período de campanha, 
daquele episódio da dívida da Telemar. Quer dizer, se fosse para o interesse 
do trabalhador, pediria que ficasse. Na verdade, deve haver outro interesse. 
Certamente, para o trabalhador não é. 

O Deputado João Leite (em aparte) -Está caindo a máscara. Vamos juntar 
a essa pasta cinza a resposta do Tribunal de Contas, que comprova que a 
Prefeitura de Belo Horizonte não investe nem 25% em educação. Há anos 
não cumpre a Constituição Federal, já que a sua lei orgânica determina que 
seja aplicado o mínimo de 30%. Assim, vamos juntar mais essa denúncia. 
Obrigado. 
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O Deputado Miguel Martini - O povo de Belo Horizonte esperava e 

espera que a Câmara Municipal tome providências, que os Vereadores, que 
devem ser representantes do povo e não do Governo Célio de Castro, tomem 
providências. Devem defender interesses do povo, mas o que estamos vendo 
é uma Câmara Municipal que se dobra diante dos interesses dos grandes 
empresários, por meio da Prefeitura, que beneficia apenas esses, 
esquecendo-se do povo. 

O Deputado José Milton (em aparte)* - O lixão está ali. A denúncia está 
aqui. Deveria ter sido feita na Câmara Municipal, mas vieram à Assembléia, 
porque na Câmara não ecoa a voz do povo. Mas vamos na Assembléia, 
cumprir o nosso papel. Moro em Belo Horizonte. O Deputado João Leite é 
daqui. Queremos defender esta cidade, mesmo porque é a Capital do 
Estado. Assim, vamos encaminhar requerimento ao Prefeito Célio de Castro, 
para que informe à Assembléia Legislativa, ao povo de Minas Gerais e, 
especialmente, ao povo de Belo Horizonte quanto de benefício, quanto de 
renúncia fiscal está sendo permitida. Qual é o fundamento que a Câmara 
Municipal está encontrando para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal? 
Se está abrindo mão disso para beneficiar as grandes empresas, de acordo 
com a LRF terá, que criar outro tributo. Que tributo vai ser cobrado? Quem 
vai pagar essa conta? 

Queremos resposta para essa pergunta. É por isso que estaremos 
formalizando requerimento ao Prefeito, por intermédio desta Casa, para que 
nos informe de quanto está abrindo mão e de que maneira vai cumprir o que 
a LRF determina. De onde vai tirar esse dinheiro? 

Para conhecimento de V. Exa., Deputado Miguel Martini, informo que a 
comunidade de Capitão Eduardo está presente, em virtude de estar, na 
pauta, em discussão, o Projeto de Lei n° 741/99, de nossa autoria. que já foi 
discutido em 1° turno, que cria a Área de Proteção Ambiental - APA -
Fazenda Capitão Eduardo. 

Trabalhamos dentro da mesma visão do Deputado João Leite, que já foi 
Vereador nesta cidade e conhece a região tão bem quanto eu, que fiz uma 
grande avaliação, um grande estudo naquela área, antes de apresentar o 
projeto. 

O objetivo é garantir a preservação, a conservação daquela região tão 
importante. É uma área de 260ha, onde a Prefeitura insiste, teimosamente, 
contra todos os pareceres e contra todas as condições, em implantar um 
aterro sanitário. Isso é um absurdo. Naquele local, adquirido em 1975, não 
havia sequer uma habitação. Hoje a população é de cerca de 60 mil 
moradores. A área drena cinco sub-bacias, incluindo o ribeirão do Onça e o 
córrego do Cebola, para o rio das Velhas. A humanidade está preocupada 
com a preservação da água não só pela sua escassez, mas também pela sua 
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contaminação. Um grande desafio para os mineiros é a recuperação 
desse importante rio. O Projeto Manuelzão está envolvido nessa tarefa. 

583 

É um dever desta Casa votar e aprovar em segundo turno esse projeto, 
inviabilizando definitivamente a implantação do aterro sanitário, que é uma 
insensatez, pois colocará em risco as condições do rio das Velhas. Portanto, 
Deputado Miguel Martini, agradecemos o aparte e fazemos um apelo para 
que esta Casa vote e aprove em segundo turno o projeto de criação da APA 
de Capitão Eduardo. 

O Deputado Miguel Martini- Deputado José Milton, como Líder do PSDB, 
posso lhe garantir que o meu partido votará favoravelmente a esse projeto. 
Devemos cuidar do povo, porque parece que para a Prefeitura de Belo 
Horizonte o povo é apenas um detalhe. Os grandes empresários é que têm 
importância. 

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

13 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) -Esgotada a hora destinada a 
esta parte, a Presidência passa à 23 Parte da reunião, com a 13 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na 668 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.517/2001 , do 
Deputado Mauri Torres, e 1.524/2001 , do Deputado Carlos Pimenta; e do 
Trabalho - aprovação, na 658 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 
1.448/2001 , do Deputado Rogério Correia, e do Requerimento n° 2.314/2001 , 
do Deputado Kemil Kumaira (Ciente.Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XXI do art. 232 do 

Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade, 
requerimento do Deputado Djalma Diniz e outros, em que solicitam seja 
convocada reunião especial em homenagem aos 90 anos de atuação da 
Igreja Assembléia de Deus. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Parecer de Redação Final do 

Projeto de Lei Complementar n° 28/2000, do Procurador-Geral de Justiça, 
que altera dispositivo da Lei Complementar n° 34, de 12/9/94, e dá outras 
providências. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 



discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. À sanção. 
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Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio Cunha, em que solicita a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa para o orador o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, o 
Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, imprensa, muito embora tenhamos que conviver com as 
conseqüências de um apagão repentino aqui, na Assembléia, não poderia 
deixar de pronunciar-me com relação a alguns assuntos emergentes. Com 
referência ao primeiro, gostaria de fazer um apelo aos Deputados, 
especialmente aos das Comissões de Justiça, de Fiscalização Financeira, de 
Administração Pública e da Saúde, para que se esforcem em participar, na 
próxima segunda-feira, às 9 horas, do Ciclo de Debates Acupuntura e 
Terapias Afins. Solicitaria aos Deputados que estiverem viajando que 
destaquem alguém para participar. Temos três projetos tramitando nesta 
Casa, e um deles dispõe sobre a possibilidade de o Governo do Estado 
autorizar o sistema oficial de saúde a introduzir o serviço de acupuntura e 
terapias afins. Esse projeto foi relatado pelo Deputado Dilzon Melo, cujas 
alegações não convenceram a comunidade acupunturista e de terapias afins, 
nem a este Deputado. Assim, Sr. Presidente, foi-nos sugerido que 
fizéssemos uma discussão. Hoje não tenho dúvidas em dizer que, 
infelizmente, conhecemos muito pouco sobre essas terapias orientais. E esse 
desconhecimento muitas vezes nos leva a uma certa distância em relação a 
essas questões. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço esse apelo porque é uma 
grande oportunidade para que possamos discutir questões que são 
importantíssimas para todos nós. 

Solicito especialmente aos Deputados das Comissões de Justiça, de 
Fiscalização Financeira, da Saúde e àqueles que porventura não puderem 
estar presentes que determinem que alguém do seu gabinete possa 
representar os Deputados e repassar a eles a discussão que faremos a 
respeito desse tema. 

Outro assunto que me traz à tribuna é a visita que fiz, ontem, ao Ministro 
dos Transportes, Eliseu Padilha. Estávamos solicitando, há bastante tempo, 
essa audiência, para levar ao Sr. Ministro nossa preocupação em relação à 
possibilidade de apagões no Anel Rodoviário de BH. 

Em 1993, então Vereador pela nossa cidade, levantamos um movimento 
que se denominou SOS Anel Rodoviário, do qual participavam nós, 
Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais, a Associação 
Comercial de Minas - fizemos dois "Cafés Parlamentares" -, a Federação das 



z 
5 

c .. 
-< 

585 
Indústrias, o Rotary Club e diversos sindicatos na área de transportes de 
Minas Gerais. Naquela oportunidade, denunciávamos que o Anel Rodoviário 
foi construído em 1957, duplicado no final da década de 70 e, desde aquela 
oportunidade, carecia de obras para fazer sua complementação. E, 
infelizmente, até o presente momento, muito pouco foi feito. Mas, em 1995, 
conseguimos assinar um convênio público, em que o Governo Federal. por 
intermédio do DNER, se dispunha a fazer intervenções no Anel. A Prefeitura, 
por meio da SUDECAP e da BHTrans, também se dispunha, assim como o 
Governo do Estado, por meio da CEMIG. O que ocorreu efetivamente? Em 
1996, conquistamos a iluminação, portanto o Governo do Estado iluminou os 
26km do Anel Rodoviário. A Prefeitura, a que cabia urbanizar todos os trevos, 
retirar as invasões, fazer nove passarelas, licitou apenas quatro passarelas e 
fez, tão-somente, duas. O Governo Federal, por meio do DNER, que era o 
líder deste convênio, praticamente se limitou a fazer serviços de manutenção. 
Então, levamos ao Ministro a necessidade do DNER de concluir as obras do 
Anel e, mais do que isso, levamos ao Sr. Ministro dos Transportes uma 
estatistica feita pelo próprio DNER - sessão Minas Gerais, a qual comprova 
fartamente que reduzimos em 41% os acidentes do Anel Rodoviário após a 
iluminação. Portanto, falar agora em campanha de racionamento no Anel 
Rodoviário é um contra-senso, é um desrespeito à população de Belo 
Horizonte, à população mineira. 

Fomos ao Sr. Ministro dizer exatamente isso, que concordou conosco, em 
primeiro lugar, no sentido de que o DNER está devedor neste acordo público 
feito e, em segundo lugar, que, se dependesse do Ministério dos Transportes, 
não haveria apagão no Anel Rodoviário. O Sr. Ministro autorizou-me, em 
nome dele, a dizer isso para todos nós. Por ser um assunto que depende da 
Prefeitura, o Sr. Ministro estava determinando que o Dr. José Hélcio, que é 
nosso regional do DNER em Minas, fizesse gestões junto à PBH, para não 
haver apagões no Anel Rodoviário. 

Portanto, acho que as notfcias são razoáveis. Mostraram-nos que estão 
consignados R$3.000.000,00 no orçamento deste ano para o Anel, verba 
destinada a projetos na área ambiental. Portanto, não há como dizer que 
teremos obras de infra-estrutura este ano. Comprometeu-se o Ministro com o 
Movimento SOS Anel Rodoviário, estando lá presentes, além deste 
Deputado, o representante da Associação Nacional dos Transportes e o Sr. 
Pedro Parisi, representando a FIEMG, que compõe, juntamente conosco, o 
Movimento SOS Anel Rodoviário. Portanto, o Ministro se comprometeu a 
abrir rubricas no orçamento da União. Lembrou-nos que a manobra 
orçamentária passa pelo Congresso Nacional, ou seja, depende da bancada 
federal de Minas. Portanto, sugeriu-nos que entrássemos em contato com os 
Deputados Federais, o que faremos no momento oportuno, para alocarmos 
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recursos no ano que vem, para a complementação do Anel. 

Para que tenham uma idéia, são necessários ainda R$45.000.000,00 para 
a complementação das obras do Anel Rodoviário. 

Outro assunto que me traz a esta tribuna, mais de interesse da Bancada do 
PMDB, mas, sem dúvida, de interesse dos partidos próximos a nós, e 
também de nossos adversários: é interessante que, quando se fala em 
candidatura própria do PMDB, haja um alvoroço fantástico não só dos 
peemedebistas, mas também daqueles que são nossos adversários. 

Ontem, tivemos uma reunião para a qual foram convidados os 27 
Presidentes dos Diretórios Regionais do PMDB do Brasil, estando presentes 
22 Presidentes. Na qualidade de Secretário-Geral do partido em Minas, 
juntamente com a 1a-Vice-Presidente, Deputada Maria Elvira, com nosso 
Presidente, Saraiva Felipe, também Secretário-Geral do Partido, em nível 
nacional, em coro com os outros Presidentes, marcamos posição inexorável 
e inarredável do PMDB de lançar candidatura própria. Decidimos ainda, 
numa moção que foi encaminhada por nós, de Minas, e pelo Senador 
Roberto Requião, em nome do Paraná, que em setembro, quando 
realizaremos a nossa convenção nacional, também consagraremos o nosso 
candidato à Presidência da República nas eleições do ano que vem. 

O nosso PMDB tem dois pré-candidatos: o Senador Pedro Simon, pelo Rio 
Grande do Sul, e o nosso Governador de Minas, Dr. Itamar Franco. Era 
importante esse relato para dizer que hoje o PMDB coloca como caso 
encerrado as discussões sobre se permanece ou não no Governo. A nossa 
posição, que não é de hoje, é a de que não devemos dar aval a um Governo 
que deu as costas ao povo brasileiro. No início do primeiro mandato, de certa 
forma, esse Governo contou com o apoio e a articulação de certos 
companheiros, mas de um certo momento para cá, pura e simplesmente se 
perdeu naquilo que não poderia se perder, que era exatamente em relação 
aos compromissos que tinha com a Nação e com o povo brasileiro. 

Nesse sentido, faço coro com a direção estadual do nosso PMDB e com os 
companheiros de Minas Gerais quando dizem que não há mais razão em dar 
sustentação a esse Governo Federal que aí está. Ficou claro e definitivo que 
o PMDB, hoje, traz como candidatura própria aos Governos do Estado o seu 
grande mote, a sua grande bandeira. Em determinados momentos da história 
do País tínhamos como grande bandeira a redemocratização. Naquele 
momento, formou-se uma frente ampla, que abrigou partidos como o PCdoB, 
PCB, como o R-8, que estavam na clandestinidade e que, juntamente 
conosco, do PMDB, redemocratizaram o País, dando dignidade ao povo 
brasileiro, voltando com as eleições diretas. Lutamos também pela anistia e 
alcançamos tantas outras conquistas sociais. 

Mas é reconhecido por nós, peemedebistas, inclusive alguns históricos e 
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fundadores desse partido, que em determinado momento nos perdemos. 
Chegou a hora de conquistarmos as nossas bandeiras, que, na verdade, são 
as do povo brasileiro, que representam uma alternativa ao Governo que aí 
está e efetivamente não mais atrai a vontade da Nação brasileira. Foi nesse 
clima, nesse cenário que aconteceu ontem uma reunião história no Hotel 
Nacional, em Brasília, quando 22 dos Presidentes dos Diretórios do PMDB 
consagraram a posição inarredável de candidatura própria aos Governos dos 
Estados e à Presidência da República. 

Outro assunto que gostaria de abordar - e é uma pena que não contemos 
com as imagens da TV Assembléia, para ficar devidamente registrado o que 
será, porque grande parte da imprensa se encontra presente - é um apelo 
que gostaria de fazer. Como Secretário-
Geral do partido, tenho certeza de que falo em nome do Murilo e do lvair 
Nogueira, do meu Presidente Saraiva Felipe e dos companheiros do PMDB. 
Tivemos um embate interno. Alguns acreditavam que não era o momento de 
debatermos isso e que poderíamos, inclusive, nos coligar com outros 
partidos. Tivemos embates, tivemos divergências, sim. Hoje queremos a 
unidade do partido. 

É nesse sentido que todos estamos trabalhando, para que esses 
companheiros fiquem conosco. Nós, do PMDB, não queremos e não vamos 
abrir mão da contribuição do nosso Senador José Alencar, por exemplo. É 
um homem íntegro, honrado, empresário de sucesso e nosso companheiro. 
Fui seu eleitor praticamente em todas as suas candidaturas. Vamos envidar 
todos os esforços para que ele, Anderson Adauto, Paulo Pettersen e 
Armando Costa continuem conosco, na luta do nosso partido. 

Fui fundador do PMDB em Belo Horizonte. Lembro-me de que, no final da 
década de 80, fundíamos o PP com o MDB, fundando o PMDB. Muitas vezes 
fui voto vencido em meu partido, mas sempre permaneci no PMDB. Mesmo 
contrariado às vezes, tenho orgulho de dizer que nunca desafiei um resultado 
de convenção ou uma decisão partidária do meu partido. Portanto, posso e 
tenho condições de buscar exemplos na minha trajetória política, dentro do 
meu partido, para mostrar a esses companheiros que devem continuar no 
partido, defendendo suas idéias, muitas vezes contrárias às da maioria dos 
membros do partido. Devem continuar, porque o PMDB, sem dúvida, sempre 
foi e será o estuário e a esperança do povo brasileiro. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
28 Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 18 Fase, a Presidência 
passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

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

de Lei n° 496/99, da Deputada Maria José Haueisen, que altera o art. 1° da 
Lei n° 11 .867, de 28/7/95, que reserva percentual de cargos ou empregos 
públicos, no âmbito da administração pública do Estado, para pessoas 
portadoras de deficiência. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A 
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda 
n° 1, da Comissão de Justiça. A Presidência vai renovar a votação do projeto. 

Questão de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen -Sr. Presidente, estamos vendo que não 

há quórum para votação. 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há quórum para 

votação. 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. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 496/99 com a Emenda n° 1. À Comissão de Administração 
Pública. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 498/99, da Comissão de Política 
Agropecuária, que dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à 
biodiversidade e do uso alternativo do solo no Estado. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, 
que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou por sua aprovação na 
forma do Substitutivo n° 2, que apresentou. A Comissão de Política 
Agropecuária opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2, da 
Comissão de Meio Ambiente, com as Emendas n°s 1 a 11, que apresentou. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Meio Ambiente, com as Emendas 
n°s 2 a 11 , apresentadas pela Comissão de Política Agropecuária, e 12 e 13, 
que apresentou, e pela rejeição da Emenda n° 1. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente. que opina pela aprovação da 
Emenda n° 14. Nos termos do § 2° do art. 279, o Substitutivo n° 2 terá 
preferência na votação. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério 
Correia , solicitando a votação destacada das Emendas n°s 3 e 11 ao 
Substitutivo n° 2. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com 
o inciso XVIII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 
senhores, queremos encaminhar favoravelmente ao Projeto no 498/99, da 
Comissão de Política Agropecuária, que dispõe sobre as políticas florestais 
de proteção à biodiversidade e do uso alternativo do solo do Estado de Minas 
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Gerais. 

O Governador Itamar Franco deveria explicar para a sociedade, neste 
momento em que estamos votando um projeto que se refere também à 
questão da biodiversidade, o porquê de ter aberto mão da doação de 15 
milhões de marcos, vindos de um Banco alemão, para serem aplicados na 
preservação da mata atlântica. O Governo, na época, mandou um projeto a 
esta Casa, e a Oposição aprovou-o, por considerar que era de alto interesse. 
Entretanto, o IEF vem a público dizer que o Governo está abrindo mão dessa 
doação. Minas será prejud icada, pois essa doação não chegará mais, porque 
o Estado tinha de dar uma contrapartida de 13 milhões de marcos. 

O Estado disse que não tinha o dinheiro, mas existem recursos do Governo 
Federal disponíveis, em razão da duplicação da Fernão Dias. E o Governador 
Itamar Franco prefere prejudicar nosso Estado. 

Sou membro da Comissão de Meio Ambiente, assim como a Deputada 
Maria José Haueisen e outros Deputados, e temos presenciado a grande 
devastação sofrida por Minas, em relação às suas matas. Como o nosso 
meio ambiente está degradado! A redução das chuvas não é problema de 
São Pedro, mas do meio ambiente, e os homens públicos têm de resolvê-lo, 
porque foram responsáveis - e o Estado foi omisso - pelo não-
reflorestamento. 

Agora, aparecem 15.000.000,00 de marcos, doados por um Banco 
internacional. Esta Casa aprova, e o Governador fica insensível , porque, 
talvez, nem saiba disso, pois não está preocupado com as questões de 
Minas Gerais. Ele está preocupado em fazer campanha política para a 
Presidência da República, abandonando o Estado em um momento em que o 
meio ambiente está - ou deveria estar - tendo toda a atenção da sociedade 
brasileira e mineira. Por falta de planejamento, os recursos hídricos estão 
escassos. A cada ano, percebemos que a água da chuva não está mais 
sendo retida pelo solo, por não haver uma política governamental direcionada 
para isso. Neste momento, o Governador Itamar Franco não quer receber 
esse dinheiro que o Governo Federal tem disponível para repassar a Minas 
Gerais. Talvez por não estar se preocupando com o Estado, na última 
pesquisa, apenas 31 % dos mineiros aprovaram o seu nome para Presidente, 
e 69% não o querem na Presidência da República. O Governador de São 
Paulo está com mais de 3 mil obras para serem inauguradas e 
R$7.000.000.000,00 para investir. O Governo do Rio de Janeiro está com um 
superávit de R$1 .000.000.000,00, inaugurando 400 mil casas, resolvendo o 
problema de segurança pública, reduzindo o índice de criminalidade e 
fazendo justiça social. Esse foi o Governo que mais recebeu recursos livres 
da União, porque foi competente ao buscá-los. A Bahia é um verdadeiro 
canteiro de obras. O Espírito Santo está crescendo e desenvolvendo-se. Mas 
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Minas Gerais está retrocedendo. Estamos lendo nos jornais: "Mais uma 
empresa abandona Minas Gerais". Há pouco, vimos a manifestação de uma 
entidade ligada ao meio ambiente, dizendo que o Governo abre mão de 
15.000.000,00 de marcos. Não se tratava de um empréstimo, mas, sim, de 
uma doação, em prol da mata atlântica. Acred ito que o povo de Minas Gerais 
saberá dar a resposta certa na hora certa. 

Sr. Presidente, aproveito para dizer que ouvi uma parte do discurso do 
Deputado Márcio Cunha. Ele pensa que, agora, depois de mamar nas tetas 
do Governo Federal por sete anos e de participar de toda essa politica, o 
PMDB quer virar oposição. Será que o povo entende isso? 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 2, salvo emendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado 
o Substitutivo n° 1. Em votação, as Emendas n°s 2, 4 a 10, 12 a 14. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Gostaria de saber se o que está sendo votado é o 

parecer, que foi pela rejeição. A emenda diz: "O poder público criará, no 
prazo de 12 meses, mecanismo de fomento". O Estado tem, hoje, um déficit 
de 300.000ha de florestas por ano e é importador de matéria-prima. Vemos 
uma recomendação de criação de um programa de fomento. Na verdade, 
votamos a emenda. O parecer é pela rejeição, mas estamos votando a 
emenda. Não estamos votando o parecer da Comissão. Creio que houve 
uma confusão, e poderíamos colocar a emenda em votação, porque é 
positiva, não existe razão para se rejeitar uma emenda dessa natureza, que 
sugere ao Estado a criação de mecanismos de fomento. É mera sugestão, e 
acho que vem em benefício. Ou há quem queira acabar, de uma vez, com a 
produção do Estado? Foi colocado o parecer, mas deveria ter sido colocada 
a emenda em votação. Portanto, foi uma votação açodada. Pediria a V. Exa. 
que reconsiderasse a questão a fim de que o projeto não seja prejudicado. 

O Sr. Presidente- Esta Presidência informa ao Deputado que as emendas 
foram votadas em bloco, pela aprovação. A emenda que recebeu parecer 
pela rejeição foi destacada. Temos, ainda, duas matérias em votação. São as 
Emendas n°s 3 e 11 , que receberam parecer pela aprovação. 

Em votação, a Emenda n° 3. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, acho que, nas Emendas n°s 3 e 

11 , existe dúvida por parte do PT. Sugiro a V. Exa. que suspenda a reunião, 
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a fim de que cheguemos a um entendimento. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 

suscitada pelo Deputado Paulo Piau, vai suspender a reunião por 5 minutos. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente- Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Em votação, a Emenda n° 11 . Os Deputados que a aprovam permaneçam 

como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 498/99 na forma do Substitutivo n° 2, com as 
Emendas n°s 2, 4 a 10 e 12 a 14. À Comissão de Meio Ambiente . 

Declaração de Voto 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero esclarecer o episódio. As 

Emendas n°s 3 e 11, que foram rejeitadas, têm o objetivo de agilizar o IEF, 
porque os produtores ficam aguardando a boa-vontade ou as condições do 
órgão durante muito tempo. Já houve casos de embargo, em que os 
produtores deixaram de utilizar a área por um ano. O cidadão não pode ser 
prejudicado por omissão ou por incompetência do órgão público. Para o 2° 
turno, vamos emendar esse projeto, a fim de que o IEF se pronuncie no 
prazo aceitável, não prejudicando o setor produtivo do Estado, cujo déficit 
florestal é de 300.000ha por ano. 

Portanto, têm razão as pessoas que defendem o meio ambiente, porque, 
dessa forma, ele poderia ficar prejudicado devido à omissão do IEF. 
Sabemos muito bem que a agilização do IEF depende das condições de 
trabalho e da quantidade de pessoal, mas é uma responsabilidade do 
Executivo, e o cidadão e o setor produtivo não podem ficar prejudicados. 

Cabe essa explicação, e, no 2° turno, apresentaremos uma emenda que 
concilie todos esses interesses. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.105/2000, 
do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que dispõe sobre a habilitação de 
estabelecimentos destinados à produção ou manipulação de alimentos 
destinados à venda no comércio, elaborados no Estado de Minas Gerais, por 
produtores artesanais ou de agricultura familiar, filiados a uma associação ou 
cooperativa. 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 no 1, da 
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, 
com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela 
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aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa. ) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 1.105/2000 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 
1. À Comissão de Política Agropecuária. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 601 /99, do Deputado Ivo José, 
que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de sua propriedade nas 
condições em que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. 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. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 601/99 com a Emenda n° 1. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 719/99, do Deputado Dinis 
Pinheiro, que autoriza o Executivo a doar ao Município de Sarzedo o imóvel 
que menciona. As Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira 
perderam prazo para emitir parecer. Nos termos do § 1° do art. 145 do 
Regimento Interno, a Presidência designa como relator o Deputado lvair 
Nogueira e indaga a S. Exa. se está em condições de emitir parecer ou se 
fará uso do prazo regimental. 

O Deputado lvair Nogueira - Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental. 
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.175/2000, da Deputada 

Elaine Matozinhos, que dispõe sobre a exigibilidade de demonstrativo 
detalhado do serviço prestado pelas operadoras de telefonia do Estado de 
Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor 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 Defesa do Consumidor. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.230/2000, do Deputado 
Agostinho Silveira, que disciplina a aplicação de recursos previstos em 
programas e fundos destinados a assistir a população carente, a combater a 
miséria e a fome e a resgatar a cidadania no Estado de Minas Gerais. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões do Trabalho e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação na forma do Substitutivo 
n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os 
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 
1.230/2000 na forma do Substitutivo n° 1. À Comisão de Fiscalização 
Financeira. 

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

para entendimentos entre as Lideranças sobre a matéria constante na pauta. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.246/2000, do Deputado João 

Pinto Ribeiro, que dispõe sobre obras de arte representativas da herança 
cultural e histórica mineira. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A 
Comisão de Educação opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 
1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, 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 2 e 3, que 
apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Educação. Em 
discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem 
à Mesa requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, em que solicita votação 
destacada da Emenda no 3 ao Projeto de Lei n° 1.246/2000. A Presidência 
defere o requerimento, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas e destaque. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda no 2. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a 
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 3. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.246/2000 na forma do 
Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Educação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.300/2000, do Deputado Dinis 
Pinheiro, que autoriza a reversão do imóvel que menciona ao Município de 
lbirité. As Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira perderam prazo 
para emitir parecer. Nos termos do§ 4° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência recebe antecipadamente o Substitutivo n° 1, do Deputado Dinis 
Pinheiro. 

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.300/2000 
Autoriza a reversão e doação dos imóveis que menciona ao Município de 

lbirité. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica autorizada a reversão do imóvel descrito no§ 1° ao Município 

de lbirité. 
§ 1 o - O imóvel aludido no "caput" deste artigo é formado por uma área de 

23.864,63m2
, situada na Fazenda das Palmeiras, junto ao Bairro Duval de 

Barros, dentro dos seguintes limites e confrontações: começa no ponto A , 
junto à Av. Marechal Hermes; deste ao ponto B, com rumo de 78°29'12"SW e 
distância de 11 ,801 m; deste ao ponto E, com rumo de 82°53'09"NE e 
distância de 48,75m; deste ao ponto G, com rumo de 53°15'40"NW e 
distância de 150,40m; deste ao ponto H, com rumo de 26°34'54"NW e 
distância de 94,241 m; deste ao ponto K, com rumo de 57°20'41 "SE e 
distância de 54,646m; deste ao ponto L, confrontando com a Av. Marechal 
Hermes, com rumo de 9°48'46"SW e distância de 70,528m; deste ao ponto A, 
com rumo de 47°48'48"SE e distância de 246,366m, onde teve início esta 
descrição. 

§ 2° - A descrição do imóvel é a constante no R-3, sob a matricula 2.225 do 
livro 2 do Serviço de Registro de Imóveis de lbírité. O imóvel foi havido pelo 
Estado de Minas Gerais, por doação, em 28 de dezembro de 1992, tendo 
como doador o Município de lbírité, com a finalidade de construção do Centro 
Integrado de Apoio ao Menino de Rua. 

§ 3° - O imóvel será utilizado para edificação de unidade escolar. 
Art. 2° - Fica autorizada a doação, ao Município de lbirité, do imóvel 

descrito no § 1 o deste artigo. 
§ 1°- O imóvel descrito no "caput" deste artigo é formado por uma área de 

18.966,38m2
, situada no local denominado Retiro do Jatobá e Mato da Cruz, 

em lbirité. 
§ 2° - O bem mencionado no parágrafo primeiro foi registrado com o n° 

4.115, a fls. 136 do livro 3-D do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca 
de Betim. Tendo sido havido pelo Estado, por doação do Município de lbirité, 
consoante Lei Municipal n° 1.508, de 1998, com área total de 22.666,38m2

, 

da qual 3. 700m2 são ocupados pelo Projeto Curumim. 
§ 3° - A doação destinar-se-á à edificação pelo municfpio de unidade 

escolar. 
Art. 3° - Fica autorizada doação ao Município de lbirité de imóvel de 

propriedade da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, descrito no § 
10. 

§ 1° - A descrição do imóvel mencionado no "caput" deste artigo é a 
seguinte; "5.624,30m2 que confronta com a Rua Paraná, com a Rua França, 
e com a Rua Bolívia, na região denominada Barreirinho, em lbirité. 

§ 2°- A transcrição do registro respectivo ao imóvel descrito no§ 1° é o R-2 
da matrícula 37.691 , livro 2, Registro de Imóveis de Betim, que foi havido 
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§ 3° - O imóvel descrito no § 1° abrigará unidade escolar a ser edificada 
pelo Município de lbirité. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2001 . 
Dinis Pinheiro 
Justificação: A administração pública que engloba União, Estados e 

municípios, tem por finalidade o bem comum. Assim, é correto dizer que é 
una quanto à finalidade. 

Os bens que integram o patrimônio dos entes federativos (incluídos os da 
administração direta e indireta) submetem-se ao princípio de uso do povo. 
Não há possibilidade de a administração manter um bem ocioso, ou seja, 
todos os bens devem estar à disposição do povo. 

O Município de lbirité doou ao Estado de Minas Gerais, em 28/12/92, o 
imóvel mencionado no art. 1° do projeto, para que nele fosse edificado o 
Centro Integrado de Apoio ao Menino de Rua. 

Tal obra, até a presente data, não foi feita, estando o imóvel ocioso. Assim, 
o município solicita a reversão do imóvel. ou seja, o retorno dele a seu 
patrimônio, para nele edificar unidade escolar. 

Quanto ao imóvel descrito no art. 2°, o município desapropriou (autos 
11495000941-3 Comarca de lbirité) a área de 22.666,38m2 passando-o ao 
Estado, conforme autorização da Lei Municipal n° 1.508, de 22 de setembro 
de 1998. Dessa área, foram utilizados apenas 3.700m2 , e o remanescente 
permanece sem utilização. 

No imóvel objeto da doação será construída unidade escolar. 
O imóvel referido no art. 3° - de propriedade da Caixa Econômica Estadual 

- é utilizado em sua quase totalidade por milhares de famílias de baixa renda, 
que necessitam entre outras coisas, de unidade escolar. No imóvel descrito 
será possível abrigar essa escola. 

Sempre é salutar ressaltar que a educação é suporte de desenvolvimento, 
de cultura, de bem-estar. Sem ela, não poderá uma nação dizer-se 
desenvolvida ou democrática. 

Em face da carência do município, para locais que abriguem unidades 
escolares, torna-se importante o presente projeto. 

Este substitutivo objetiva reunir em uma só lei matêrias de natureza afim, 
visando à economia e à celeridade na tramitação da matéria. 

Conforme o disposto no § 2° do art. 145 do Regimento Interno, designa 
relator da matéria o Deputado Ermano Batista e indaga de S. Exa. se está em 
condições de emitir o parecer sobre o projeto e o substitutivo ou se fará uso 
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do prazo regimental. 

O Deputado Ermano Batista- Sr. Presidente, o meu parecer é o seguinte: 
PARECER PARA O 1° TURNO DO SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE 

LEI N° 1.300/2000 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que menciona ao 
patrimônio do Município de lbirité. 

Após ser publicada, foi a matéria encaminhada às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que 
perderam o prazo para exarar seus pareceres. 

Em vista disso, o autor apresentou requerimento solicitando a inclusão do 
projeto na ordem do dia, tendo sido designado este relator, que passa agora 
a proferir seu parecer. 

No Plenário, houve o recebimento antecipado do Substitutivo no 1, sobre o 
qual será emitido parecer, sem prejuízo de ulterior apresentação de 
emendas, conforme o estabelecido no§ 4° do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa vem prover a necessária autorização legislativa para que o 

Poder Executivo possa fazer reverter ao Município de lbirité bem imóvel que 
fora doado ao Estado para que este construísse a sede de um centro de 
apoio aos meninos de rua, obra essa não realizada. A ociosidade do imóvel e 
a necessidade do município em aumentar sua rede escolar fizeram com que 
o atual Prefeito solicitasse o seu domínio do Executivo Estadual. 

Verifica-se, portanto, pelo que já foi dito, que há o atendimento às 
disposições legais que versam sobre a matéria (art. 18 da Carta mineira e a 
Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que institui normas para licitações e 
contratos da administração pública no âmbito dos Poderes da União, do 
Estado, do Distrito Federal e dos municípios). 

Hão de se considerar, ainda, informações de natureza financeira e 
orçamentária sobre a matéria. "In casu", verificamos que a transferência do 
referido bem não causa impacto na lei orçamentária nem acarreta despesas 
para os cofres públicos. 

Com respeito ao Substitutivo n° 1, sob análise, temos de ponderar que foi 
consignado em seu texto acréscimo de bens a serem transferidos de 
domínio, o que, a princípio, não nos parece contrário aos dispositivos legais e 
procedimentais em vigor, principalmente se considerarmos o interesse 
público que reveste o feito. Entretanto, temos de considerar que autorizar a 
doação de bem imóvel pertencente à MinasCaixa é contrariar uma das 
características essenciais da lei, ou seja, a sua efetividade. Se editada 
norma, mesmo com a disposição de vontade do governante, a transferência 
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de domínio do bem imóvel será impossível , haja vista o processo de 
liquidação da MinasCaixa, em razão do qual todos os seus bens estão 
indisponíveis. 

Devido a essa ressalva, apresentaremos ao final o Substitutivo n° 2. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
1.300/2000 na forma do seguinte Substitutivo n° 2. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter e a doar os imóveis que 

menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica autorizado o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 

lbirité o imóvel constituído por terreno com área de 23.864,63m2 (vinte e três 
mil oitocentos e sessenta e quatro vírgula sessenta e três metros quadrados}, 
situado nesse município, na Fazenda das Palmeiras, junto ao Bairro Durval 
de Barros, registrado no Livro n° 2, na matrícula n° 2.225, do Serviço 
Registra! de Imóveis de lbiritê. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à 
edificação de unidade escolar. 

Art. 2°- Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de lbirité o 
imóvel constituído por terreno com área de 18.966,38m2 (dezoito mil 
novecentos e sessenta e seis vírgula trinta e oito metros quadrados), situado 
no local denominado Retiro do Jatobá e Mato da Cruz, no Município de lbirité, 
registrado sob o n° 4 .115, fls. 136, do livro 3-D, do Serviço de Registro de 
Imóveis da Comarca de Betim. 

Art. 3° - O imóvel a que se refere o art. 2° destina-se à construção de 
unidade escolar. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no art. 2° reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura 
pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista neste artigo. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário . 
É o parecer, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Nos termos do inciso IV do art. 279, o Substitutivo n° 2 

terá preferência na votação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 2. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o 
Substitutivo n° 1. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 
1.300/2000 na forma do Substitutivo n° 2. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.371/2001 , do Deputado 

Rogério Correia, que dispõe sobre a regulamentação de dispositivo da 
Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A 
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 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. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
como estão. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 1.371/2001 na forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas 
n°s 1 e 2. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 268/99, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Elói Mendes o imóvel que menciona. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 268/99, na forma do vencido em 1 o 
turno. À Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 531/99, do Deputado Paulo Piau, que modifica dispositivo 
da Lei n° 12.989, de 30/7/98, alterado pela Lei n° 13.243, de 23/6/99. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 531/99 

Altera dispositivos da Lei n° 12.989, de 30 de julho de 1998, que altera 
dispositivos da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, na redação dada 
pelo art. 38 da Lei no 13.243, de 23 de junho de 1999. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° -O "caput" do art. 4° e seus§§ 1.0 e 2° da Lei n° 12.989, de 30 de 

julho de 1998, que altera dispositivos da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 
1975, na redação dada pelo art. 38 da Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder às cooperativas o 
parcelamento, em até cem parcelas mensais, do crédito tributário formalizado 
até 31 de dezembro de 2000, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não 
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a sua cobrança. 

§ 1° - Ficam anistiados as multas de mora, as multas de revalidação, as 
multas isoladas e os juros moratórios referentes ao crédito tributário de que 
trata o "caput" deste artigo, aplicados até a data nele fixada. 

§ 2° - Os benefícios de que trata este artigo poderão ser requeridos no 
prazo de sessenta dias contados da data de publicação desta lei.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2001. 
Antônio Júlio 
- A Mesa, nos termos do § 3° do art. 189, c/c inciso 11 do art. 173, do 

Regimento Interno, deixa de receber a seguinte emenda: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 531/99 

Acrescente-se o seguinte§ 3° ao art. 4° da Lei n° 12.989, de 30 de julho de 
1998. 

Art. 4°- .. .. 
§ 3° - Cinqüenta por cento (50%) do que for arrecadado deverão ser 

usados pelo Poder Executivo para investimentos dentro do Estado.". 
Sala das Reuniões, 27 de março de 2001 . 
Glycon Terra Pinto 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 

apresentado o substitutivo do Deputado Antônio Júlio, que recebeu o n° 1 e 
será votado, independentemente de parecer.Em votação, o Substitutivo n° 1. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 531/99 
na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 741/99, do Deputado José 
Milton, que cria a Área de Proteção Ambiental - APA - Fazenda Capitão 
Eduardo e dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. 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. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
741, na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 955/2000, do Deputado José 
Milton, que obriga os laboratórios a notificar os médicos de pacientes do SUS 
sobre o resultado de exames que comprovem doenças com risco de vida 
para o paciente. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
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O Deputado Miguel Martini - Na verdade, a minha declaração de voto é 
relativa ao projeto anterior. Não quis interromper V. Exa. , mesmo porque não 
era devido. 

Votamos favoravelmente ao Projeto de Lei n° 741/99, que cria a Área de 
Proteção Ambiental da Fazenda Capitão Eduardo e dá outras providências. 
Como havíamos nos pronunciado, mantivemos o voto. A transformação 
daquela área em APA vem corrigir uma grave distorção e uma injustiça que o 
Prefeito e a Prefeitura de Belo Horizonte cometeram com o povo daquela 
região. Então, está aprovado o projeto, e o PSDB votou favoravelmente a ele. 

O Deputado José Milton - Sr. Presidente, como autor do Projeto de Lei n° 
741/99, vejo, com alegria, a sua aprovação em 2° turno. Toda a comunidade 
de Capitão Eduardo, representada por suas lideranças, como a Edna, o 
Marcelo, o Nairton, o Paulão, o Jorge e o Carlinhos, está satisfeita, em 
virtude da importância desse projeto para a região, que envolve não só 
Capitão Eduardo, mas também inúmeros bairros, cerca de 60 mil pessoas. 

A Assembléia, dando seu aval a esse projeto, contribui para que aquela 
comunidade possa dormir com tranqüilidade, sem o fantasma de ter, na 
proximidade de suas creches, escolas, centros de convivência ecológica e 
diversas outras entidades, o desconforto e o incômodo do lixão, que ninguém 
quer ter ao lado. 

Além do mais, como foi bem colocado pelo Deputado Miguel Martini , 
teríamos ali a possibilidade concreta de contaminação irreversível do rio das 
Velhas, importante manancial de água e grande preocupação do povo 
mineiro, já que é uma das principais bandeiras do Projeto Manuelzão, que 
vem trabalhando intensamente para sua revitalização. 

Cumprimentamos toda a comunidade de Capitão Eduardo e as 
comunidades vizinhas, assegurando-lhes que, a partir de hoje, com a 
aprovação do projeto e a criação dessa área de proteção ambiental, a 
instalação do aterro sanitário, de acordo com as normas ambientais, fica 
inviável; poderá haver outros projetos na área, o que lhe trará beneficios. 
Parabéns! Que Deus os acompanhe! Estamos à sua disposição para trazer à 
Casa outros projetos de seu interesse. Obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, queremos parabenizar a 
comunidade de Capitão Eduardo por sua grande vitória, obtida com o apoio 
do Deputado José Milton e da Assembléia. Entretanto, não contou com o 
mesmo apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Ao contrário, ela, que já é a 
maior causadora da poluição do rio São Francisco, pois despeja 100% do 
esgoto sanitário no rio das Velhas, queria, também, trazer, para suas 
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proximidades, o aterro. 

Essa legislação impede que isso ocorra, e, por isso, parabenizo a 
comunidade e seus líderes, que lutaram, durante anos, com muitas 
dificuldades. Encontraram apoio nesta Casa e obtiveram grande vitória para a 
comunidade, as crianças e a vida. 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 extraordinária de amanhã, dia 21 , 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 anunciada 
é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 58 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO BNDES 
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de maio de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Menezes, 
Sebastião Costa, José Henrique e Durval Ângelo, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião 
Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a tratar de 
assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O 
Presidente, Deputado Sebastião Costa, suspende a reunião por 5 minutos. 
Reabertos os trabalhos, os membros da Comissão decidem pelo 
encaminhamento de pedido de prorrogação do prazo da Comissão, por mais 
60 dias, ao Colégio de Lideres. 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, 19 de maio de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Durval Ângelo - José Henrique. 

ATA DA 408 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As quatorze horas e trinta minutos do dia sete de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Djalma Diniz, Aílton 
Vilela e Márcio Cunha (substituindo estes, respectivamente, aos Deputados 
Amilcar Martins e Paulo Pettersen, por indicação das Lideranças do PSDB e 
do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental 
e devido à ausência do Presidente, o Deputado Djalma Diniz assume a 
direção dos trabalhos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
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de requerimento do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Aílton Vilela 
a Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000; os Projetos de Lei n°s 
900/2000, 1.397/2001 e 1.227/2000; ao Deputado Márcio Cunha, os Projetos 
de Lei n°s 1.332/2000, 1.432, 1.445, 1.467 e 1.471/2001 . Encerrada a 1 ~ 
Parte dos trabalhos, passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final da Proposta de Emenda à Constituição n° 39/2000 e dos Projetos de 
Lei n° 900/2000 e 1.397/2001 . Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva 
da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.227/2000 (relator: 
Deputado Aílton Vilela); 1.332/2000, 1.432, 1.445, 1.467 e 1.471/2001 
(relator: Deputado Márcio Cunha). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião exrtraordinária, a ser realizada no dia 
20 de junho, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Djalma Diniz- Aílton Vilela. 

ATA DA 7a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CI~NCIA E TECNOLOGIA 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia onze de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Dalmo 
Ribeiro Silva, José Henrique e Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado 
Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança do PSDB), 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 Mauro Lobo, 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 o 
Projeto de Lei n° 991/2000 e à realização do Debate Público: "Qualidade e 
Acessibilidade do Ensino Superior em Minas Gerais". O Presidente acusa o 
recebimento de fax da Prof8 Maria Helena Guimarães de Castro, Secretária 
de Ensino Superior do MEC, comunicando a impossibilidade de sua presença 
no evento, e convida para tomar assento à mesa dos trabalhos os 
convidados presentes, a saber, o Prof. Dirceu Nascimento, Reitor da UFOP e 
Presidente das Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais; o Prof. 
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Aluísio Pimenta, ex-Reitor da UFMG e da UEMG e representando o 
Fórum dos Conselhos Profissionais de Minas Gerais; e o Dr. Marcos Túlio de 
Melo, Presidente do CREA-MG. Participam, ainda, da Mesa dos Trabalhos o 
Sr. Honórío Tomellin, Vice-Presidente da ACMG; e a Srta. Rita de Cássia 
Andalécio Soares, do Diretório Acadêmico da UEMG de Divinópolis. O 
Presidente tece considerações iniciais sobre o tema e concede a palavra aos 
expositores, aos debatedores e aos parlamentares. Segue-se amplo debate 
com a participação do público, conforme registram as notas taquigráficas. 
Após as considerações finais dos presentes e tendo em vista a 
impossiblidade de apreciação do Projeto de Lei n° 991/2000 por motivos de 
ordem regimental, o Presidente agradece a presença dos convidados, 
parlamentares e participantes, convoca os membros da Comissão para a 
reunião extraordinária, do dia 13, às 9h30min, para a reunião conjunta do 
mesmo dia, às 1 O horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 2001. 
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Doutor Viana. 

ATA DA 34a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

As dez horas e trinta minutos do dia doze de junho de dois mil e um, 
comparece na Câmara Municipal de Ouro Preto o Deputado Edson Rezende, 
membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental , nos termos 
do art. 125, § 3°, do Regimento Interno, o Presidente, Deputado Edson 
Rezende, declara aberta a reunião e informa que ela se destina à realização 
de audiência pública, com a finalidade de obter esclarecimentos sobre fatos 
que teriam ocorrido na cidade de Ouro Preto no último dia 15 de abril, quando 
Policiais Militares teriam espancado diversas pessoas que se encontravam 
numa lanchonete e em vias públicas. A seguir, registra a presença dos 
convidados Major Marco Antônio Janeiro, Comandante da 62a Cia. da PM de 
Ouro Preto; Márcio Antônio Macedo Assunção, Comandante do 31° BPM, em 
Conselheiro Lafaiete; Vereador Wanderley Rossi Júnior (Kuruzu), Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ouro Preto; 
Edvaldo Costa Pereira Júnior, Promotor de Justiça Curador da Infância e da 
Juventude; Francisco de Assis do Nascimento; Percival Moreira; Celeste 
Maria de Magalhães Gervásio; Walmary Moreira da Silva; Ronaldo Sebastião 
dos Santos; Cristiano Marcos Rodrigues; Ronaldo Sebastião dos Santos e 
Gerson Costa. Em seguida, o Presidente, Deputado Edson Rezende, autor 
do requerimento que motivou esta audiência pública, tece comentários 
iniciais sobre o tema.A seguir, os expositores que compõem a mesa 
discorrem sobre a questão e se envolvem em amplo debate com o Deputado 
mencionado e os demais convidados, conforme consta nas notas 
taquigráfricas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
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presença dos convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Durval Ângelo, Presidente - Elbe Brandão - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 

Gonçalves. 
ATA DA 65" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às quinze horas do dia doze 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 Aílton Vilela, 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 audiência pública, com a finalidade de discutir a piscicultura 
semidesativada do Jequitinhonha. O Presidente registra a presença dos 
seguintes convidados: Srs. Edmar Antônio Godinho Pimenta, Diretor-Geral da 
CODEVALE; Dirceu Alves, representando a EMA TER-MG; Ricardo Peres de 
Michelle, Diretor Regional da EMATER-MG em Almenara; Aneval de Melo 
Barbosa, Diretor do Instituto Educacional Jequitinhonha; e o Prefeito 
Municipal de Angelândia. O Presidente submete a votação o Requerimento 
no 2.301/2001 , do Deputado lrani Barbosa, sendo ele aprovado. Iniciando a 
fase de exposição, o Deputado Dimas Rodrigues, autor do requerimento que 
motivou a audiência pública, tece comentários iniciais sobre o tema. Em 
seguida, o Presidente passa a palavra aos convidados, que discorrem sobre 
o assunto e se envolvem em amplo debate com os Deputados. Encerrada 
essa fase, o Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência ao Deputado 
Aílton Vilela e apresenta requerimentos para realização de audiência pública 
com a presença da Fundação João Pinheiro, para discutir o Plano Diretor da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte e para dar prosseguimento à 
discussão sobre a psicultura semidesativada do vale do Jequitinhonha. 
Postos em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. 
Reassumindo a Presidência, o Deputado Dimas Rodrigues, informa que os 
assuntos discutidos na reunião se encontram registrados em notas 
taquigráficas, agradece o comparecimanto 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, 19 de junho de 2001 . 
Dimas Rodrigues, Presidente - Allton Vilela - Pinduca Ferreira - Ambrósio 

Pinto. 
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Às nove horas e trinta minutos do dia treze de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Doutor Viana 
(substituindo este ao Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do 
PMDB) e Elbe Brandão (substituindo o Deputado Antônio Carlos Andrada, 
por indicação da Liderança do PSDB), 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 
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 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e 
determina, em acordo com os demais membros, que serão apreciados, 
apenas, os requerimentos da própria Comissão. Submetidos a votação, são 
aprovados três requerimentos: do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
solicitando a raelização de reunião conjunta com a Comissão de 
Administração Pública para se debater o concurso público para professores e 
assuntos pertinentes à categoria; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
solicitando se realize reunião para se debater a situação da Associação 
Madre Maria Augusta de Ensino, no Município de Cambuí, tendo em vista as 
denúncias apresentadas pelos jornais; da Deputada Elbe Brandão, 
solicitando seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Direitos 
Humanos para se debater o relacionamento entre a diretoria da Escola 
Estadual Governador Milton Campos e a União Colegial de Minas Gerais, 
tendo em vista denúncias apresentadas pela entidade. Cumprida a finalidade 
da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a reunião conjunta, a se realizar às 1 O horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente- Cristiano Canêdo - Antônio Carlos Andrada. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 837/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em análise proíbe as 
concessionárias de serviço público do Estado de fazer cobrança de valores a 
serem repassados aos municípios e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 2/3/2000, a proposição foi 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou parecer 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade na forma do 
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Substitutivo n° 1, por ela apresentado. Em seguida, a Comissão de 
Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1. 

Em virtude de requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, a proposição foi 
apreciada pela Comissão de Assuntos Municipais e Reg ionalização, 
recebendo parecer pela rejeição. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para 
exame, em obediência aos termos regimentais. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 837/2000 tem o objetivo de impedir que as 

concessionárias estaduais de serviços públicos façam a cobrança de valores 
a serem repassados aos municípios ou a suas entidades de administração 
indireta. A intenção manifestada pelo autor em sua justificação é a de impedir 
que a CEMIG e a COPASA-MG promovam a cobrança das taxas de 
iluminação e de coleta de lixo, já reiteradamente declaradas inconstitucionais 
por diversos tribunais do País. 

As taxas constituem uma contraprestação pecuniária prevista em lei e 
devida em razão da prestação, efetiva ou potencial, de um serviço público. 
No caso, são os municípios os entes competentes para prestar o serviço e, 
conseqüentemente, instituir o tributo, desde que fiquem resguardadas as 
garantias concedidas ao contribuinte pela Constituição da República. Uma 
vez instituída a taxa pelo poder municipal, o dever de pagar a taxa decorre, 
então, da imperatividade da lei; fica, no entanto, reservado ao contribuinte o 
direito de contestar judicialmente a constitucionalidade desse tributo. Assim, 
não nos parece apropriado que esta Comissão assuma a análise da 
constitucionalidade dessas taxas, que deve ser decida caso a caso pelo 
Judiciário, quando provocado. 

Aqui, o que se coloca em questão é a forma de cobrança da taxa. Em 
virtude de convênios firmados com as Prefeituras, as concessionárias 
arrecadam as taxas, em operação autorizada pelo Código Tributário 
Nacional, que permite a delegação da competência arrecadatória a outros 
entes, inclusive pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Sob esse 
aspecto, não se vê nenhum óbice legal à cobrança da taxa pelas 
concessionárias. 

Alega-se, no entanto, que a cobrança das taxas pelas concessionárias 
constituiria a chamada "operação casada", na qual o fornecimento de um 
produto fica condicionado ao consumo de outro; porém, como vimos, as 
taxas são obrigações decorrentes de lei, das quais o contribuinte não pode se 
escusar, a não ser que esteja protegido por decisão judicial. O pagamento da 
taxa não é, desse modo, uma condição eventual. O pagamento da taxa não 
condiciona o da tarifa ou vice-versa, uma vez que as duas constituem 
obrigações certas. Se o contribuinte obtiver na justiça a suspensão da taxa, 
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consegu1ra, conseqüentemente, a retirada do valor de sua guia de 
pagamento da tarifa. 
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O motivo da cobrança em conjunto das duas obngações é apenas a 
redução dos custos e o aumento da praticidade e da eficiência na 
arrecadação. As concessionárias, que já são obrigadas a emitir as contas e 
efetuar a cobrança de suas tarifas, não têm dificuldades em incluir nas notas 
os valores referentes às taxas municipais. De fato, a proibição dessa prática 
não traria nenhuma vantagem aos cofres das empresas públicas estaduais, 
por representar uma economia minima de recursos. 

Por outro lado, como frisou a Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização, a proibição resultaria em graves dificuldades para muitos 
municípios mineiros. Acreditamos que a proibição que se propõe apenas viria 
dificultar a colaboração entre os entes federados, impondo õnus 
incomensuráveis aos municípios. 

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

do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Luiz Fernando Faria -

Rêmolo Aloise - Dilzon Melo - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.273/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela altera 
dispositivos da Lei n° 12.462, de 7/4/97, e dá outras providências. 

A matéria foi distribufda às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Direitos Humanos. A primeira concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e a segunda opinou por sua aprovação com 
as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. 

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
As alterações propostas pelo autor na lei que cria o Fundo Estadual de 

Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - FUNPREN -
definem um novo agente financeiro - o BDMG, em substituição do BEMGE, 
que foi extinto, e incluem a Polícia Militar de Minas Gerais no grupo 
coordenador do Fundo. 

A Comissão de Direitos Humanos, por meio das duas emendas que 
apresentou, incluiu mais três membros no grupo coordenador: um 
representante da Assembléia Legislativa, um da Secretaria de Estado da 
Educação e um do Centro Mineiro de Toxicomania , unidade pertencente à 
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FHEMIG. Este último atuaria de forma consistente e avançada na 
prevenção do uso de drogas com visões social e sanitária da questão, o que 
entendemos que enriqueceria o grupo. 

A outra emenda suprimiu o art. 1 O da referida lei, que trata de linha de 
crédito para operações de antecipação de receita orçamentária, capitalização 
do CREDIREAL e provisões para créditos de liqüidação duvidosa, dispositivo 
alheio ao tema da Lei n° 12.462. Concordamos com tal medida por retirar 
matéria estranha e também fora da realidade atual. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbices ao projeto em 
pauta, uma vez que este não representa despesa pública. 

Como a Comissão de Direitos Humanos ressaltou, fica nosso reforço à 
aprovação do projeto de lei em tela, pois o uso de drogas é questão urgente 
e dramática e todos esforços devem ser feitos para que seja efetivada a 
implementação do FUNPREN. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.273/2000 com 

as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Direitos Humanos. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Luiz Fernando Faria -

lvair Nogueira - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.364/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epígrafe 
altera a legislação tributária estadual com o fim de conceder isenção do ICMS 
nas operações internas para aquisição de automóvel destinado ao emprego 
na categoria aluguel (táxi). 

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 
1. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o mérito do projeto. 
Fundamentação 

A proposição em exame acrescenta inciso ao art. 4° da Lei n° 9.444, de 
4/9/89, que, por sua vez, alterou dispositivos das Leis n°s 9.578, de 10/2/89, 
e 6.763, de 26/12/75, relativas à consolidação da legislação tributária 
estadual, objetivando conceder isenção do ICMS na aquisição de veículos 
destinados à categoria de aluguel (táxi) . 

A proposição esbarra no ordenamento jurídico-constitucional, não podendo 
prosperar em face das seguintes razões: 

a) nos termos do art. 155, § 2°, inciso XII , alínea • g", da Constituição 
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Federal, qualquer isenção do ICMS depende de prévia celebração de 
convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional de Política 
Fazendária- CONFAZ -. adotando-se o disposto na Lei Complementar n° 24, 
de 1975; 

b) somente após celebrado o convênio no CONFAZ, o benefício fiscal do 
ICMS pode ser implementado por meio de lei ordinária específica ou mesmo 
decreto do Poder Executivo no qual seja mencionado o referido convênio; 

c) o CONFAZ celebrou diversos convênios concedendo isenção do ICMS 
para aquisição de veículos utilizados no transporte coletivo de passageiros da 
categoria de aluguel (táxi), sempre por prazo certo e determinado, 
condicionando-se a isenção do ICMS estadual à isenção do IPI federal; 

d) as leis tributárias estaduais que vigoraram anteriormente (Leis n°s 9.944 
e 9.578, de 1989) estavam acobertadas por convênios do CONFAZ, mas os 
prazos do benefício fiscal já se expiraram; 

e) vigorou até 30/4/97 , consoante o item 31 do Anexo IV do Regulamento 
do ICMS aprovado pelo Decreto n° 38.104, de 28 de junho de 1996, a 
redução de base de cálculo, adotando-se no mencionado período alíquota 
direta de 9% nas operações internas com aquisições de veículos destinados 
a taxistas; 

f) em se tratando de isenção específica do ICMS, além da celebração 
prévia de convênio interestadual no âmbito do CONFAZ, que é uma questão 
insuperável no sistema tributário, exige-se ainda que o Estado, ao 
implementar o benefício fiscal autorizado no CONFAZ • adote medida de 
compensação da perda de receita, por meio de ampliação de base de 
cálculo, majoração de alíquota e outras medidas compensatórias que 
incidirão sobre outros setores da atividade econõmica, para fins de 
recomposição da perda, na forma prevista no art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101 , de 4/5/2000). 

São essas as razões que nos levam a não acolher a proposição, apesar da 
louvável iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do Projeto de Lei n° 

1.364/2001 . 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Rêmolo Aloise - Luiz 

Fernando Faria (voto contrário)- Dilzon Melo (voto contrário) - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.388/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, o projeto de lei em tela dispõe 
sobre a implementação do serviço de psicologia escolar no Estado. 



610 
O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que 

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda 
n° 1' que apresentou. 

Em seguida, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
manifestou-se, quanto ao mérito, pela aprovação do projeto. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos 
financeiros e orçamentários. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe autoriza a implementação do serviço de 

psicologia nas escolas da rede pública do Estado. 
O objetivo fundamental do projeto é o acompanhamento psicológico das 

crianças e dos jovens visando a detectar os motivos que acarretam 
dificuldades no aprendizado, causando também um desempenho abaixo do 
normal. Além disso, o tratamento psicológico proporciona ao indivíduo uma 
capacidade maior de lidar com os problemas sociais, afetivos e familiares, 
refletindo-se diretamente no interesse pelos estudos. Com o trabalho clínico 
podem-se indicar causas dos desajustes escolares, apontando alternativas 
para suprimi-las. 

A criação do serviço de psicologia nas escolas da rede pública é algo 
inovador; ganham o Estado e a sociedade na tentativa de melhorar as 
condições de aprendizagem de nossas crianças. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda n° 1, 
suprimindo o parágrafo único do art. 1°, esclarecendo que a contratação dos 
profissionais deverá se dar por concurso público. 

Do ponto de vista financeiro, existem dotações orçamentárias para a 
implementação do projeto sob a denominação "Apoio às ações de 
atendimento à criança e ao adolescente", no valor equivalente a 
R$200.000,00. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.388/2001 , no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Melo - lvair 

Nogueira - Rogério Correia - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.389/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto em estudo, do Deputado Pinduca Ferreira, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da cobertura de seguro de acidentes em eventos e dá outras 
providências. 
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A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de 

Constituição e Justtça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Vem agora a matéria a esta Comissão a fim de receber parecer para o 1° 
turno, nos termos do art. 188, de o art. 102, VI, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em comento tem por escopo obrigar as pessoas físicas e 

jurídicas promotoras de eventos a contratar seguro de acidentes pessoais 
coletivo em benefício dos espectadores. 

A garantia de segurança em locais onde se realizam eventos de qualquer 
natureza é de responsabilidade de seu organizador. Por outro lado, o 
particular responsável pela promoção de evento deverá, para obter da 
Prefeitura do município o alvará para sua realização ou para instalação de 
centros de diversão em caráter definitivo ou provisório, atender ao disposto 
na legislação municipal, ou seja, na lei de uso e ocupação do solo, no código 
de posturas, nas normas relativas ao meio ambiente, etc .. além de cumprir as 
exigências técnicas do Corpo de Bombeiros, dos Conselhos Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Veterinária e das Delegacias Regionais do 
Trabalho, entre outros, conforme os procedimentos adotados pelos 
municfpios. 

Da mesma forma, quando uma entidade privada ou pessoa física realiza 
um evento em próprio público estadual, deve atender às normas estipuladas 
pelo Estado, que, na qualidade de cessionário, tem o dever de zelar pela 
segurança do público e de seu patrimônio. Tais normas estão inscritas nos 
regulamentos de cessão e utilização das entidades públicas, como, por 
exemplo, a Fundação Clóvis Salgado e o Instituto Mineiro de Agropecuária, 
que possuem infra-estrutura para a realização de eventos culturais e 
exposições, assim como muitas outras entidades estaduais que não estão 
diretamente vinculadas a atividades dessa natureza, mas incentivam a 
produção de espetáculos, exposições de arte, eventos desportivos, etc. e 
editam portarias e resoluções para disciplinar o uso de seus espaços para 
tais fins. 

Além disso, como mencionou a Comissão de Constituição e Justiça, é 
atribuição da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros a tomada de medidas 
que garantam ao público condições seguras de acesso e permanência em 
locais de grande concentração, ou seja, ações de prevenção de acidentes e 
combate à violência . 

Constata-se, portanto, que as ações do poder público para segurança do 
público presente em eventos diversos ocorrem dentro de uma orientação 
preventiva e também voltada para a fiscalização e a aplicação de sanções 
àqueles que descumpram as regras prescritas pelo Poderes Executivos 
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Municipais e pelos cessionanos de espaços públicos. É ev1dente que 
nenhuma política pode ser mais eficaz que a de garantir que o público esteja 
segurado "a priori" . 

Obviamente, nem a coordenação e o planejamento eficazes são garantias 
absolutas de que não ocorrerão acidentes que possam comprometer a 
integridade física de uma pessoa, em virtude de falhas humanas. Nesse 
caso, o Código Civil determina, em seu art. 159, que "aquele que, por ação 
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar 
prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano". Da mesma forma, a 
Constituição Federal, em seu artigo 37, XXI, § 6°, determina que "as pessoas 
jurídicas de direito público e privado prestadoras de serviço público 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros". 

A contratação de seguros de acidentes pessoais em grupo é comum nas 
corporações em que o exercício do trabalho ocorre em condições em que o 
trabalhador se expõe freqüentemente a riscos. Fora do ambiente de 
periculosidade, entretanto, algum risco de acidentes sempre existirá, seja em 
um evento cultural ou esportivo, por situações imprevistas na condução 
desse evento, seja nas ruas, em virtude da violência do trânsito, ou em 
qualquer outro local. Diante disso, é razoável que a opção pela contratação 
de um seguro de acidentes pessoais para o individuo que não se expõe 
normalmente a situações de grande risco deve ser, portanto, pessoal, 
segundo o interesse e as necessidades de maior garantia de segurança 
financeira para si e para a família, no caso de um sinistro ou ocorrência que 
incapacite o indivíduo para a atividade. 

Considerando a restrição oposta pela Comissão de Constituição e Justiça à 
contratação de seguro nos eventos promovidos por entidades do Estado 
(Substitutivo n° 1 ), a idéia se mostra ainda menos conveniente, pois o ônus 
originado pela contratação de um seguro coletivo pode inibir a atividade 
cultural já tão limitada em nosso Estado, em vista da mínima disponibilidade 
orçamentário-financeira para tal. No exercício de 2000, as despesas 
executadas nas atividades de cultura, esportes e lazer não chegaram a 0,2% 
do montante orçamentário. 

Ademais, caso o Estado não arcasse com o ônus da medida, estar-se-ia 
diante de um impasse: os eventos gratuitos ficariam sem a cobertura do 
seguro? Certamente não seria essa uma medida equânime. Por outro lado, 
nos eventos com cobrança de ingressos, os gastos com seguro seriam 
repassados para o público, configurando, assim, um seguro obrigatório? Isso 
poderia representar um desestímulo ao comparecimento do público, o que vai 
de encontro ao desejo das entidades que fomentam a cultura e o lazer, que é 
estender a todas as camadas sociais os benefícios proporcionados por essas 



z 
õ 

o ., 
~ 
.§ .. c;; 
~ 
o 
o 
< 

61 3 
atividades. Na Lei n° 11 .729, de 1994, que dispõe sobre a Política Cultural 
do Estado de Minas Gerais, está expresso que, para dinamizar as atividades 
culturais no Estado, adotar-se-ão medidas que permitam "simplificar os 
procedimentos necessários á cessão ou locação de espaço público para a 
realização de evento cultural" (art. 59, I, "b"). A obrigatoriedade de 
contratação de seguro para espectadores, ao contrário, representaria 
claramente a criação de obstáculos à propagação da cultura. 

Por fim, há que se considerar que, no caso de o Estado custear total ou 
parcialmente a contratação de seguro para freqüentadores de eventos 
promovidos por entidades públicas, o projeto de lei em análise não atenderia 
às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal , pois tratar-se-ia de uma 
geração de despesa, que deveria, conforme o que preceitua o art. 16 da 
citada lei, ser acompanhada, entre outros requisitos, de: " I - estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois subseqüentes; 11 - declaração do ordenador da despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária 
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias". 

Pelas razões aduzidas ao longo desta exposição, não obstante a louvável 
intenção do autor de amparar as vitimas de possíveis acidentes ocorridos 
durante eventos, o projeto não atende aos requisitos de conveniência e 
oportunidade necessários à sua aprovação nesta Comissão de mérito. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.389/2001 , no 

1° turno. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente - Antõnio Carlos Andrada, relator - Cristiano 

Canêdo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.393/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado , o projeto de lei em epígrafe 
acrescenta subitem ao inciso I do art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975, que tem 
por finalidade reduzir para 12% a alíquota do ICMS nas operações internas 
com medicamentos, observados os prazos, a forma, os produtos alcançados, 
as condições e a disciplina de controle a serem estabelecidos em 
regulamento. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto de lei em tela foi 
apreciado inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou 
pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, a 
Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto. Agora, cabe a esta 
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comissão analisar o mérito da proposição. 

Fundamentação 
Importa sublinhar que o projeto de lei em tela atende ao ordenamento 

constitucional quanto ao balizamento das alíquotas internas, consoante o 
disposto no inctso VI do art. 155 da Constituição Federal, estabelecendo a 
redução da alíquota interna com medicamentos para 12%, ou seja, igualando 
a alíquota interna à alíquota interestadual màxima, que foi fixada em 12% 
para a Região Sudeste, nos termos da Resolução n° 22, de 1989, do Senado 
Federal. 

Trata-se de matéria do mais elevado alcance social, resultando, na prática, 
na diminuição do preço dos remédios, o que beneficia, sobretudo, a 
população mais carente. 

Como a redução da carga tributária está condicionada à edição de decreto 
que altera o Regulamento do ICMS, a fim de estabelecer o prazo, a forma, os 
produtos alcançados e a disciplina de controle do benefício fiscal, 
recomenda-se ao Governo do Estado a observância do art. 14 da Lei 
Complementar n° 101, de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, 
quanto à adoção de medidas necessárias à recomposição da receita 
tributária decorrente da perda que será ocasionada pela redução de 6 pontos 
percentuais na alíquota do ICMS. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.393/2001 no 1° turno. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - lvair Nogueira - Luiz 

Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.396/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, a proposição em pauta dispõe 
sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona. 

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. 

Em seguida foi a proposição encaminhada à Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social, que opinou por sua aprovação e apresentou-
lhe as Emendas n°s 1 e 2. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VIl , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição ora examinada objetiva beneficiar pessoas em condições 

especiais e que não possam permanecer muito tempo nas filas de 
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supermercados, tais como doentes graves, idosos, portadores de 
deficiência física, mulheres grávidas e aposentados. 

Esse tratamento diferenciado já foi objeto de outras leis como, por exemplo, 
a Lei n° 10.837, de 1992, que dispõe sobre o atendimento prioritário às 
pessoas que menciona nas agências e nos postos bancários estabelecidos 
no Estado. A Lei n° 12.054, de 1996, por sua vez, tornou obrigatório, nas 
repartições públicas do Estado, o atendimento prioritário às pessoas 
contempladas na proposição em tela. 

Os grupos sociais que se pretende beneficiar com o projeto em tela são de 
fato merecedores de tratamento privilegiado nas redes de supermercados. 
Essa medida não ensejará õnus para os cofres públicos e está em 
conformidade com a legislação pertinente. 

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

1.396/2001 no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão do Trabalho da Previdência e da Ação Social. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Luiz Fernando Faria -

lvair Nogueira - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.420/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.420/2001 dispõe 
sobre a extinção de cargos e dá outras providências. 

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

A seguir, a Comissão de Administração Pública, examinando o mérito da 
proposição, opinou por sua aprovação. 

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria nos termos regimentais. 
Fundamentação 

O projeto em análise propõe a extinção de 798 cargos de provimento em 
comissão do quadro de pessoal da administração pública do Estado, sendo 
594 cargos da estrutura de Secretarias de Estado, 200 do DER e 4 do 
Conselho de Política Financeira; a transformação do cargo de Assistente de 
Atividade de Saúde em Assessor de Atividade de Saúde e a extinção da 
Função Gratificada de Gestão do Sistema Único de Saúde do Estado. 

A Lei Complementar Federal n° 1 01 , de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LRF}, estabelece, em seus arts. 19 e 20, limites para a despesa total 
com pessoal para os diversos entes da Federação, impondo percentuais 
máximos para os diversos poderes de cada ente. No caso dos Poderes 
Executivos Estaduais, tal despesa não poderá exceder 49% da referida 
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De acordo com o orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2001 , a 
despesa total com pessoal prevista para o Poder Executivo corresponde a 
56,52% da receita corrente líquida. Nota-se, então, que a previsão de gastos 
com pessoal excede em 7,52 pontos percentuais o limite estabelecido e terá 
que ser reduzida. 

Para o enquadramento nos limites propostos pela LRF, a Constituição 
Federal prevê, como primeira providência, a redução, em pelo menos 20%, 
dos cargos comissionados e das funções de confiança. 

Vê-se, portanto, que o projeto de lei em discussão, que visa a extinguir 
cargos comissionados, além de necessário e oportuno do ponto de vista 
financeiro- orçamentário, está de acordo com o que detenninam a 
Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Apresentamos, ao final deste parecer, uma emenda visando apenas a 
incluir a expressão "de provimento em comissão" em três artigos do projeto, 
para maior clareza. 

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

1.420/2001 , no 1 o turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Promovam-se as devidas alterações no "caput" dos arts. 3°, 9° e 11 , de 
forma a constar neles a expressão "cargos de provimento em comissão". 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - lvair Nogueira - Rogério 

Correia - Luiz Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.423/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe 
institui o Centro de Orientação e Apoio aos Inventores - COAI - no Estado de 
Minas Gerais. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação e apresentou-
lhe a Emenda n° 1. 

O projeto vem, agora, a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188 de o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de 
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É inquestionável a importância da invenção nos contextos social e 
econômico, seja concorrendo para melhorar o padrão de vida dos cidadãos, 
seja contribuindo para o desenvolvimento e o progresso de nosso Estado. 

A ausência de uma entidade politicamente organizada que dê apoio aos 
estudos e inventos representa um entrave que impede a evolução da 
sociedade, que necessita da pesquisa para erradicar os males sociais e 
propiciar o bem-estar econômico ao nosso povo. 

A proposição em exame dispõe, em seu art. 2°, que o COAI usará como 
estrutura a Secretaria da Ciência e Tecnologia, o que significa dizer que 
serão aproveitados espaço, recursos humanos e máquinas dessa Secretaria, 
o que representará economia para os cofres públicos. Tal medida configura 
apenas uma reestruturação administrativa, não gerando novas despesas. 
Como bem estabelece o art. 3° da proposição em tela, as despesas 
decorrentes da futura lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias 
do orçamento vigente. 

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

1.423/2001 no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Melo - Luiz 

Fernando Faria - Rogério Correia - lvair Nogueira. 
PARECER PARAO 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.431/2001 

(Nova redação nos termos do art. 138 do Regimento Interno) 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.431/2001 dispõe 

sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Educação e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu , preliminarmente, parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Em seguida, a 
Comissão de Administração Pública manifestou-se pela aprovação do projeto 
com as Emendas n° 1 e 2, que apresentou. 

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, examinando o 
projeto a requerimento do Deputado Paulo Piau, exarou parecer pela sua 
aprovação, com a Emenda n° 2, da Comissão de Administração Pública, a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e a Emenda n° 3, de sua autoria. 

Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer, na forma 
regimental. 
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Fundamentação 

O projeto em tela tem a finalidade de reorganizar a Secretaria de Estado da 
Educação, promovendo a melhoria de desempenho e a modernização de sua 
administração. O projeto altera a estrutura do órgão central da Secretaria e 
das Superintendências Regiona1s de Ensino, sem, no entanto, afetar as 
unidades descentralizadas de ensino, objeto de futura lei específica. 

Deve-se destacar que a Secretaria de Educação é a instituição pública de 
maior complexidade em todo o Estado, tanto pelo número de funcionários 
quanto pelo número de escolas e alunos que mantém e atende. Atualmente, 
conta mais de 3.200 escolas, em que estudam mais de 3 milhões de alunos, 
e com um quadro de pessoal que soma mais de 250.000 profissionais. Por se 
tratar da maior organização da administração pública do Estado, qualquer 
aperfeiçoamento de sua gestão constitui um desafio expressivo. 

Por esse motivo, as atividades-fim do setor de educação, concentradas nas 
escolas estaduais, não são alcançadas pela proposição, que se destina a 
melhorar o suporte administrativo, a coordenação, o planejamento e a 
avaliação das atividades de ensino. Para tanto, o projeto procura reordenar 
as linhas hierárquicas de comando e de fluxo de informações da Secretaria. 
Assim, são reagrupadas na nova Assessoria de Planejamento e 
Coordenação as funções de planejamento, racionalização, informação e 
desenvolvimento tecnológico, atualmente desempenhadas por duas 
superintendências diferentes. A mesma preocupação de se concentrar as 
atividades de natureza semelhante sem sobrecarregar a coordenação de sua 
execução orienta as modificações propostas nas duas Subsecretarias. 

Para adequar a composição do quadro de pessoal á nova estrutura 
proposta, o projeto prevê a criação de 2 cargos de Subsecretário de Estado, 
2 de Assessor-Chefe, 1 de Auditor Setorial, 1 de Assessor Técnico, 42 de 
Assessor 11, 130 de Assessor de Educação 11 , 8 de Assessor de Assuntos 
Educacionais, 81 cargos de Diretor I e 210 de Supervisor Regional da 
Educação, em um total de 477 novos cargos de provimento em comissão. 
Além desses cargos, o projeto cria ainda 84 gratificações por função de 
coordenação de ensino, que serão pagas apenas enquanto o servidor estiver 
desempenhando a função, não se incorporando a sua remuneração. 

A criação desses cargos e funções é, no entanto, compensada pela 
extinção de 734 cargos comissionados, sendo 245 cargos na sede da 
Secretaria de Educação e 489 nas Superintendências Regionais. A nova 
estrutura terá, portanto, 257 cargos comissionados a menos do que a atual. 
Dessa forma, chega-se a uma economia anual potencial de R$ 2.598.365,02, 
caso todos os cargos extintos estejam providos. 

A diminuição de gastos promovida pela reestruturação da Secretaria de 
Educação, além de promover o aumento da eficiência de sua gestão, vai ao 
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encontro dos mandamentos contidos na Lei Complementar n° 101 , de 
4/5/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo o art. 70 da referida lei, 
os Estados deverão se enquadrar no limite de gastos com pessoal no prazo 
de dois anos. A economia promovida pela extinção de cargos existentes é 
parte do esforço do Estado para enquadrar suas despesas no limite legal. A 
criação de novos cargos não diminui o significado desse esforço, já que o 
resultado final do processo de reorganização é a diminuição do número e do 
custo de cargos da Secretaria. Essa economia torna desnecessária , ainda, a 
abertura de crédito adicional no orçamento da Secretaria da Educação. 

No decorrer de sua tramitação, o projeto recebeu três emendas, duas delas 
apresentadas pela Comissão de Administração Pública e uma pela Comissão 
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 

A Comissão de Administração Pública entendeu haver identidade entre a 
finalidade institucional das universidades estaduais e da Secretaria da 
Educação, pelo que apresentou a Emenda n° 1, que propõe a vinculação da 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e da Universidade de 
Montes Claros- UNIMONTES- à Secretaria. Como lembrou a Comissão de 
Educação, a proposta leva em consideração as funções pedagógicas das 
instituições, desconsiderando, no entanto, outras razões que regem o 
funcionamento das universidades. 

Na verdade, o compromisso fundamental do Estado é garantir educação 
básica à população, particularmente no que se refere ao ensino de nível 
médio. Cabe apenas supletivamente ao Estado a manutenção de entidades 
de ensino superior. A manutenção das universidades pelo Estado se justifica 
primordialmente pelo potencial de impacto que a pesquisa e a difusão 
científica e tecnológica têm sobre o desenvolvimento econômico e social. 
Julgamos que esse potencial só será plenamente aproveitado se coordenado 
com as demais atividades de ciência e tecnologia. 

Além disso, a Emenda n° 1 não leva em conta a dificuldade operacional 
que a vinculação à Secretaria de Educação promoveria: já sobrecarregada 
pela enorme responsabilidade relativa ao ensino básico do Estado, a 
Secretaria ainda teria que assumir a coordenação do ensino superior. 
Julgamos que a estrutura mais ágil da Secretaria de Ciência e Tecnologia é 
mais apropriada à supervisão das universidades, aproximando-as das 
instituições de fomento à pesquisa. 

A Comissão de Educação procurou corrigir a proposta apresentando a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, vinculando, simultaneamente as 
Universidades ás Secretarias de Educação e Ciência e Tecnologia. Não 
julgamos apropriada essa solução, uma vez que a dupla vinculação não 
define claramente a competência de cada Secretaria na supervisão das 
atividades das entidades. Somos, portanto, pela rejeição da Emenda n° 1 e 
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da Subemenda n° 1. 

A Emenda n° 3, da Comissão de Educação propõe a criação da 433 

Superintendência Regional de Ensino, em Araçuaí. Parece-nos que a 
emenda apresenta uma incorreção técnica, uma vez que propõe apenas a 
criação da Superintendência, sem cuidar de sua estruturação. De fato, para a 
efetiva implantação dessa regional, seria necessária a criação de mais um 
cargo de Assessor 11 , cinco de Supervisor Regional da Educação, dois de 
Diretor I e um de Diretor 11, além de mais duas gratificações por função de 
coordenação de ensino. No entanto, a criação desses cargos acarretaria o 
aumento das despesas previstas pelo projeto. 

Em decisão de 11/3/99, sobre a ADIN 1.954, do Governador de Rondõnia, 
o STF decidiu pela suspensão de emenda a lei estadual por ofensa ao art. 
61 , § 1°, 11, a, da Constituição Federal, que atribui ao Chefe do Poder 
Executivo a iniciativa privativa de leis que disponham sobre criação de 
cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica 
ou aumento de sua remuneração -, bem como ao art. 63, I, da Constituição 
Federal, que veda o aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa 
exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 
3° e 4°, que disciplina problemática relativa ao orçamento. O aumento de 
despesas inviabilizaria, portanto, a correção da Emenda n° 3, pelo que somos 
pela sua rejeição. 

No decorrer da discussão do projeto nesta Comissão, foi apresentada, por 
iniciativa do Deputado Rêmolo Aloise, a Emenda n° 4, que visa corrigir 
distorção na estrutura de vencimentos da administração estadual. Essa 
emenda encontra-se incorporada ao final do parecer, em decorrência da 
manifestação da Comissão pela sua aprovação. 

Quanto ás implicações financeiras e orçamentárias da proposição, cabe-
nos apontar ainda o descumprimento de preceitos contidos nos arts. 16 e 17 
da Lei Complementar n° 101 . É verdade que, ao analisarmos o projeto, 
podemos concluir que dele não decorre impacto financeiro imediato. Apesar 
disso, a criação dos novos cargos é despesa obrigatória de caráter 
continuado, como definido no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa 
importante lei foi promulgada com a finalidade de reforçar e garantir a 
aplicação de três princípios básicos: a transparência, o planejamento e a 
economia dos recursos públicos. Não é por outra razão que os arts. 16 e 17 
dessa lei prevêem a apresentação, no processo de criação de novas 
despesas, de demonstrativos, acompanhados da metodologia e das 
premissas dos cálculos, com a estimativa do impacto orçamentário e 
financeiro no exercício e nos dois anos subseqüentes, a demonstração da 
origem dos recursos e a comprovação de que as despesas não afetarão as 
metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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Lamentavelmente, esses demonstrativos não instruem o processo do 

qual tratamos. Embora tenha sido possível confirmar a contenção de 
despesas promovida pelo projeto, a falta dos demonstrativos configura 
descumprimento dos princípios da publicidade e da transparência e nos 
impede de avaliar a qualidade do planejamento governamental. No entanto, 
acreditamos que a principal justificativa do projeto ê a difícil situação 
financeira em que se encontra o Estado. Julgamos que a iniciativa de se 
promover uma diminuição nos gastos de pessoal do Executivo merece todo 
nosso apoio, não devendo ser obstada, nesse caso específico, por requisitos 
formais. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.431/2001 no 

1° turno, com a Emenda n° 2, da Comissão de Administração Pública, e a 
Emenda n° 4, a seguir apresentada, e pela rejeição das Emendas n°s 1 e 3 e 
da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. 

EMENDA N°4 
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 11 
"Art. 11 - ............................................................................. . 
Parágrafo único- O vencimento do cargo de código MG 52, símbolo SP 01 , 

calculado conforme base de cálculo de que trata o art. 5° da Lei n° 11 .728, de 
30 de dezembro de 1994, tem o fator de ajustamento 5,0891 . •. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Luiz Fernando Faria -

Dilzon Melo - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.464/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

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

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta perdeu 
prazo para emitir seu parecer. Posteriormente, a proposição foi encaminhada 
à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por 
sua rejeição. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição em tela é dar vazão aos princ1p1os da 

transparência, da preservação da verdade dos atos públicos e da 
economicidade nos procedimentos de julgamento de infrações de trânsito. 

O inciso XXXIII do art. 5° da Constituição Federal assim dispõe: 
"Art. 5° - ....... . 
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XXXIII -todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado". 

Com efeito, insere-se a matéria na seara da administração pública, pois 
assim estatui o art. 37 da Constituição Federal, juntamente com seu§ 1°: 

"Art. 137 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade. 

§ 1 o - A publicidade dos atos, programas. obras. serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social" (gritos nossos). 

O art. 2° do projeto, ao atestar a presunção da verdade na análise das 
infrações de trânsito para os veículos destinados a socorro de incêndio, 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as 
ambulâncias, repete, na verdade, comando normativo, no caso, o art. 29, 
inciso XII , do Código Nacional de Trânsito: 

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

XII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de 
polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias gozam de 
livre circulacão. estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e 
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro 
e iluminação vermelha intermitente" (grifo nosso). 

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

Por sua vez, o art. 3° estabelece que "a existência de multas 'vincendas' ou 
'sob recurso' não impede a alienação do veículo". O parágrafo único desse 
artigo determina que, na hipótese prevista no "caput", 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 "capur do artigo contraria norma segundo a qual o 
veículo não pode ser alienado se relativamente a ele existirem débitos não 
quitados. Por outro lado, 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 campo da União, conforme art. 22, inciso I, da Carta Magna. 
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Por derradeiro, entendemos que a propos1çao encerra em seu bojo 

matéria de caráter eminentemente administrativo, que poderá, sem dúvida, 
se processar no âmbito interno do órgão responsável pelo assunto, o qual, 
por sua vez, já conta com a estrutura operacional necessária pronta. 

Dessa forma, não vislumbramos óbice á aprovação da proposição, uma vez 
que inexiste impacto financeiro para o erário público. 

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

1.464/2001, no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Luiz Fernando Faria -

Dilzon Melo - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.510/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da Mensagem n° 
193/2001, o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a 
doar ao Município de Virginópolis o imóvel que menciona. 

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
não vislumbrou óbice constitucional ou legal à tramitação da matéria, vem ela 
agora a este órgão colegiado, para ser apreciada sob a ótica da fiscalização 
financeira e orçamentária. 

Fundamentação 
O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno e benfeitorias 

com área de 1.883m2 , situado no Município de Virginópolis, doado ao Estado 
pelo referido município para instalação de um posto de saúde, obra 
concretizada e mantida por longos anos pela administração estadual. 

Com a municipalização das ações e dos serviços de saúde, a Prefeitura 
assumiu o comando da citada unidade, posteriormente transformada em 
centro de saúde. Pretende, agora, ampliar suas instalações, contando com o 
financiamento do REFORSUS - Reforço e Reorganização do SUS -
REFORSUS. Para tanto, é necessário que o município tenha o domínio do 
bem. 

Como vemos, o interesse coletivo que envolve a operação reside no fato de 
que a transferência de domínio possibilitará à administração ampliar o centro 
de saúde e, assim, prestar melhor atendimento à comunidade. 

A autorização legislativa decorre da exigência da Lei Federal n° 4.320, de 
17/3/64 que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e 
do Distrito Federal. No § 2° de seu art. 105, a citada lei estabelece que a 
movimentação dos valores que compõem o ativo permanente do Tesouro só 
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pode ser realizada com a referida autorização. 

O negócio jurídico a que alude o projeto de lei não acarreta despesas aos 
cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária As alienações de 
bens imóveis por doação, devidamente autorizadas por este parlamento, não 
necessitam ser incluídas na lei orçamentária. Representam apenas uma 
mudança no ativo permanente no balanço patrimonial do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.510/2001 

no 1 o turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Dilzon Melo - Luiz 

Fernando Faria - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.321/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria dos Deputados Cristiano Canêdo e José Henrique, o projeto de 
lei em epígrafe visa a autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que 
menciona ao Paulistano Futebol Clube, com sede no Município de Muriaé. 

Após a aprovação da matéria no 1° turno, ela retorna a esta Comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, nos 
termos do art. 189, c/c o art. 102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela trata de regularizar a situação do imóvel cuja posse é 

do Paulistano Futebol Clube, de Muriaé, que realizou inúmeras benfeitorias 
em suas dependências para melhor atender à comunidade. Com a 
propriedade definitiva do bem, pretende o clube agraciado com a doação 
desenvolver ali alguns projetos de cunho social, que demandarão 
expressivos investimentos. 

Reiteramos, pois, o entendimento desta Comissão, quando exarou o seu 
parecer no 1° turno, de que não existe óbice financeiro e orçamentário à 
aprovação do projeto em causa, uma vez que a proposta nele contida não 
ocasiona aumento de despesas. incremento da receita nas contas públicas 
nem impacto na lei orçamentária. 

Conclusão 
Mediante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.321/2000 

na forma original. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo Aloise -

Dilzon Melo - lvair Nogueira - Rogério Correia . 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.414/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 

Por meio da Mensagem n° 182/2001 , o Governador do Estado fez remeter 
a esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.414/2001 , que tem por 
objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Santos 
Dumont o imóvel que menciona. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, sem emenda, cabe a esta Comissão 
proferir parecer sobre a matéria para o 2° turno, em cumprimento ao disposto 
no art. 102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-

orçamentário. Dispõe sobre a reversão de imóvel ao património do citado 
município, dando suporte legal para que o Executivo local possa fazer o 
assentamento de famílias carentes que se encontram lá fixadas. 

A autorização legislativa, no caso em tela, decorre da necessidade 
instituída em lei (Leis Federais n°s 8.666, de 21/6/93, e 4.320, de 17/3/64) ao 
se transferirem bens do ativo permanente dos entes públicos, seja por 
doação ou por venda. No caso sob comento, embora se trate de outra 
modalidade de transferência que não as já referidas, temos a convicção de 
que a edição de lei será necessária, com o fim de se evitar a via judicial , o 
que possibilita dar melhor destinação, em breve espaço de tempo, ao imóvel 
objeto da proposição em foco. 

Nessa linha de raciocínio, estamos reiterando o entendimento desta 
Comissão quando da tramitação da matéria no 1° turno. 

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

1.414/2001, na forma original. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Rogério Correia - Luiz 

Fernando Faria - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.227/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.227/2000, do Deputado Antônio Júlio, que declara de 

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e Assistência Social 
Educacional e Desportivo de Pará de Minas, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° 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° 1.227/2000 
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Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e 

Assistência Social, Educacional e Desportivo de Pará de Minas, com sede no 
Município de Pará de Minas. 

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

Desenvolvimento e Assistência Social, Educacional e Desportivo de Pará de 
Minas, com sede no Município de Pará de Minas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - 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° 1.332/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.332/2000, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que 
declara de utilidade pública a Fundação Monteiro Lobato de Educação e 
Cultura de Araxá, 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° 1.332/2000 
Declara de utilidade pública a Fundação Monteiro Lobato de Educação e 

Cultura de Araxá, com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Monteiro Lobato de 

Educação e Cultura de Araxá, com sede no Município de Araxá. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 2001 . 
Djalma Diniz, Presidente- Márcio Cunha, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.467/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.467/2001 , do Deputado Ambrósio Pinto, que declara 
de utilidade pública a Fundação Serra Lima, com sede no Município de 
Governador Valadares, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final , 
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que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 1.467/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Serra Lima, com sede no 

Município de Governador Valadares. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Serra Lima, com 

sede no Município de Governador Valadares. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 2001 . 
Djalma Diniz, Presidente - Márcio Cunha, relator - Ailton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.471/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.471/2001, do Deputado Luiz Fernando Faria, que 
declara de utilidade pública o Centro Espírita João Batista, com sede no 
Município de Santos Dumont, 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° 1.471/2001 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita João Batista, com sede no 

Município de Santos Dumont. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita João Batista, 

com sede no Município de Santos Dumont. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 2001 . 
Djalma Diniz, Presidente - Márcio Cunha, relator- Ailton Vilela. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 20/6/2001 , a seguinte comunicação: 
Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do Sr. 

Aladir Clemente Rocha, ocorrido em 17/6/2001 , em Raposos. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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ATA DA 2583 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/6/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Álvaro Antônio e Aílton Vilela 

Sumário. Comparecimento- Abertura- 18 Parte: 18 Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios - 23 Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei Complementar n° 40/2001 - Projetos de Lei n°s 
1.598 a 1.601/2001 - Requerimentos n°s 2.341 a 2.344/2001 - Requerimento 
do Deputado Pinduca Ferreira - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Educação, de Transporte (2), de Direitos Humanos e de 
Educação e do Deputado Agostinho Patrús - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Arlen Santiago, Sebastião Costa e 
João Leite - 23 Parte (Ordem do Dia): 13 Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e 
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
923 e 962/2000; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Pinduca Ferreira; aprovação - Requerimento no 1.926/2001 ; 
aprovação - Requerimento n° 1.948/2001 ; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 1.949/2001 ; aprovação com a Emenda n° 
1 - Requerimento n° 1.951/2001; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento n° 2.018/2001 ; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento 
n° 2.019/2001 ; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n° 2.020/2001 ; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 2.087/2001 ; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 2.108/2001 ; 
aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n° 2.115/2001; aprovação 
com as Emendas n°s 1 e 2 - 23 Fase: Questão de ordem; chamada para 
recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento. 

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

Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar da Silveira 
Júnior- Ambrósio Pinto- Amilcar Martins - Antônio Andrade -Antônio Genaro 
- Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo 
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano 
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro 
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- Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton -
Kemil Kumaira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - 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 Antônio Júlio) - Às 14h15min, a lista de 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Álvaro Antônio, 3°-Secretário, nas funções de 2°- Secretário, 

procede à 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 
Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da Justiça, 

comunicando, em atenção ao Requerimento n° 2.045/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, as providências tomadas em relação a denúncia de 
agressão ocorrida na Penitenciária Nelson Hungria. (-À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Da Sra. Sandra Géa Véras, Diretora-Geral do Hospital de Pronto-Socorro 
de Venda Nova, em atendimento ao Ofício n° 800/2001/DLE, que 
encaminhou pedido do Deputado Pastor George, justificando sua ausência a 
reunião da Comissão de Saúde.(- À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Robfnson Correa Gontijo, Diretor Regional do SESC-MG, 
agradecendo voto de congratulações consignado nos anais desta Casa em 
cumprimento ao Requerimento n° 2.039/2001 , do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva. 

Do Cei.PM Geraldo Arnaldo Doro Pereira, Comandante de Policiamento da 
Capital, em atenção ao Requerimento n° 2.207/2001, da Comissão de 
Direitos Humanos, prestando esclarecimentos a respeito de denúncia relativa 
à não-utilização de tarjeta de identificação por policiais militares. (- Á 
Comissão de Direitos Humanos.) 

Da Sra. Cássia Tavares e outros, da Federação das Associações de 
Criadores de Animais das Raças Leiteiras de Minas Gerais, encaminhando 
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cópia de ofício enviado ao Secretário da Agricultura em que justifica a 
ausência de representantes da Federação à 433 Exposição Estadual 
Agropecuária. (-A Comissão de Política Agropecuána.) 

23 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 COMPLEMENTAR N° 40/2001 

Altera o Titulo 11 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O Título 11 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"TITULO 11 

Da Remoção e da Redistnbuição 
CAPiTULO I 
Da Remoção 

Art. 81 - A remoção, que se processará a pedido do funcionário ou "ex 
offício", dar-se-á: 

I - de uma para outra repartição ou serviço; 
li- de um para outro órgão de repartição ou serviço. 
§ 1 o - A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada 

repartição ou serviço. 
§ 2° - A autoridade competente para ordenar a remoção será aquela à qual 

estiverem subordinados os órgãos ou as repartições ou os serviços entre os 
quais ela se faz. 

§ 3° - Ficam asseguradas à professora primária casada com servidor 
federal, estadual e militar as garantias previstas pela Lei n° 814, de 14 de 
dezembro de 1951 . 

CAPITULO 11 
Da Redistribuição 

Art. 80 - A - Redistribuição ou remanejamento é o deslocamento do 
servidor, com o respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou 
entidade do mesmo Poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam 
idênticos, observado sempre o interesse da administração. 

§ 1° - A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento dos 
quadros de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de 
reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. 

§ 2° - Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis 
que não puderam ser redistribuidos, na forma deste artigo, serão colocados 



63 1 
em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma do art. 57, 
observado o disposto no§ 3° do art. 41 da Constituição Federal. ". 

Art. 2°- Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001 . 
Agostinho Silveira 
Justificação: A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece para os entes 

federados percentual máximo de comprometimento de suas receitas 
correntes líquidas com o custeio de pessoal. O Estado de Minas Gerais, 
assim como muitas das unidades da Federação, gasta mais do que o 
previsto. Portanto, é preciso dar à administração pública instrumentos para 
evitar novos gastos nesse setor, para que possa cumprir a determinação 
legal. 

O instituto da redistribuição ou remanejamento de servidores, largamente 
utilizado no âmbito federal , pode, muito bem, cumprir esse papel. A sua 
importância é fundamental para a realocação de servidores, sem novos ônus 
entre órgãos e entidades existentes ou em vias de extinção ou criação. Além 
disso, a redistribuição se presta ao ajustamento de quadro de pessoal, de 
forma a se buscar a racionalização e a eficiência administrativas. Nesse 
sentido, é preciso alterar o Estatuto dos servidores Públicos Civis do Estado, 
que não contém, expressamente, o mencionado instituto, o que dá ensejo ao 
entendimento - diga-se de passagem, equivocado - que medidas dessa 
natureza não poderiam ser adotadas no Estado, por falta de previsão no 
ordenamento jurídico estadual. 

Em face disso, apresentamos este projeto, que, certamente, irá contribuir 
para o aperfeiçoamento da administração pública e dissipar as dúvidas sobre 
a possibilidade de utilização desse expediente em âmbito estadual. Para 
tanto, conto com o apoio dos eminentes parlamentares desta Casa à 
aprovação desta iniciativa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração 
Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI W 1.598/2001 
Institui o Programa Minas em Destaque. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica institui do, em todas as escolas da rede pública estadual de 

Minas Gerais, o Programa Minas em Destaque, em que as escolas públicas 
deverão promover junto aos alunos, eventos, palestras e ou atividades 
similares que visem dar maior destaque ao Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - O programa de que trata o "caput" deste artigo deverá ser 
implantado na segunda quinzena do mês de abril, em que se comemora, no 
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dia 21 , o Dia do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - O programa contará com eventos baseados em áreas onde Minas 
Gerais se destaca no cenário nacional e internacional, como turismo, história, 
ecologia, personalidade, música, folclore culinária, esporte etc., sendo eles 
amplamente divulgados e abertos á participação da comunidade. 

Art. 3° - Ao final desses eventos, as quarenta e uma Superintendências 
Regionais de Ensino deverão promover um intercâmbio dos trabalhos para 
que estes possam ser divulgados fora de suas regiões. 

Art. 4° - As escolas estaduais deverão, por meio de seus diversos 
segmentos, coordenar, apoiar e fornecer toda a estrutura de que dispõem 
para o pleno desenvolvimento deste programa. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de 2000. 
Márcio Cunha 
Justificação: O estudo do Estado de Minas Gerais, nas escolas públicas, se 

dá nas primeiras séries do ensino fundamental, dentro da matéria de Estudos 
Sociais. Com isso, os alunos pouco aprendem a respeito das mais diversas 
riquezas materiais e históricas de nosso Estado. 

O intuito do programa é mostrar Minas Gerais de forma mais variada, não 
só no aspecto geográfico-social, mas por meio da divulgação de fatos e 
personalidades pouco conhecidos pelos alunos. 

Poucos são nossos jovens estudantes que sabem quem foi Dona Joaquina 
de Pompéu; onde se localiza a Fazenda Cabangu; ou onde está situado o 
nosso Museu da Aeronáutica. A oportunidade de se conhecer as várias 
riquezas deste Estado será um prêmio mais que justo a todo aluno egresso 
da rede estadual de educação. 

Desde já conto com o apoio dos nobres pares desta Casa legislativa para a 
aprovação deste importante projeto, que muito acrescentará à cultura de 
nossos jovens alunos. 

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

PROJETO DE LEI W 1.599/ 2001 
Dispõe sobre as relações entre as instituições estaduais de ensino superior 

e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As instituições estaduais de ensino superior e de pesquisa 

científica e tecnológica poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e por prazo determinado, 
instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, 
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tecnológico de interesse das instituições estaduais contratantes. 
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Art. 2° - As instituições a que se refere o artigo anterior deverão estar 
constituídas na forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, 
regidas pelo Código Civil Brasileiro e sujeitas, em especial: 

I - a fiscalização pelo Ministério Público, nos termos do Código Civil e do 
Código de Processo Civil; 

11 -à legislação trabalhista; 
111 - ao prévio registro e credenciamento no Conselho Estadual de 

Educação, na Secretaria de Estado da Educação e na Secretaria de Estado 
de Ciência e Tecnologia, renovável bienalmente. 

Art. 3° - Na execução de convênios, contratos, acordos ou ajustes que 
envolvam a aplicação de recursos públicos, as fundações contratadas na 
forma desta lei serão obrigadas a: 

I - observar a legislação federal que institui normas para licitações e 
contratos da administração pública, referentes à contratação de obras, 
compras e serviços; 

11 - prestar contas dos recursos aplicados aos órgãos públicos 
financiadores; 

111 -submeter-se ao controle finalistico e de gestão pelo órgão máximo da 
instituição estadual de ensino ou similar da entidade contratante; 

IV- submeter-se à fiscalização da execução dos contratos de que trata esta 
lei pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo órgão de controle interno 
competente. 

Art. 4° - As instituições estaduais contratantes poderão autorizar, de acordo 
com as normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a 
participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações 
referidas no art. 1 o desta lei, sem prejuizo de suas atribuições funcionais. 

§ 1 o - A participação de servidores das instituições estaduais contratantes 
nas atividades previstas no art. 1 o desta lei, autorizada nos termos deste 
artigo, não cria vinculo empregatício de nenhuma natureza, podendo as 
fundações contratadas, para sua execução, conceder bolsas de ensino, de 
pesquisa e de extensão. 

§ 2° - É vedada aos servidores públicos estaduais a participação nas 
atividades referidas no "caput" deste artigo durante a jornada de trabalho a 
que estão sujeitos, executada a colaboração esporádica, remunerada ou não, 
em assuntos de sua especialidade, de acordo com as normas referidas no 
"caput". 

§ 3° - É vedada a utilização dos contratados referidos no "caput" deste 
artigo para a contratação de pessoal administrativo, de manutenção, 
docentes ou pesquisadores para prestar serviços ou atender necessidades 
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de caráter permanente das instituições estaduais contratantes. 

Art. 5° - Fica vedado às instituições estaduais contratantes o pagamento de 
débitos contraídos pelas instituições contratadas na forma desta lei e a 
responsabilidade a qualquer título em relação ao pessoal por estas 
contratado, inclusive na utilização de pessoal da instituição, conforme 
previsto no art. 4° desta lei. 

Art. 6° - No exato cumprimento das finalidades referidas nesta lei, poderão 
as fundações de apoio, por meio de instrumento legal próprio, utilizar-se de 
bens e serviços das instituições estaduais contratantes, mediante 
ressarcimento e pelo prazo estritamente necessário à elaboração e execução 
dos projetos de ensino, pesquisa e extensão ou de desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições estaduais 
contratantes e objeto do contrato firmado entre elas. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2001 . 
Márcio Cunha 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 102, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 1.600/2001 
Torna inalienáveis os terrenos públicos estaduais atualmente utilizados 

como campos de futebol amador e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os terrenos públicos estaduais atualmente utilizados como campos 

de futebol amador passam a ser inalienáveis. 
Art. 2°- O Executivo só poderá construir edificações ou logradouros nesses 

terrenos, mediante prévia autorização da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. 

Parágrafo único - Os terrenos de que trata esta lei poderão ser usados 
como fonte alternativa de renda para os clubes. por meio da construção de 
edificações, locais de recreação e lazer, desde que isso não impossibilite a 
prática do futebol. 

Art. 3° - Caberá ao Executivo e às outras entidades beneficiadas -
esportistas e comunitárias - a preservação desses locais, garantindo 
condições adequadas para a prática do futebol amador e a acomodação da 
torcida. 

Art. 4° - O Executivo terá um prazo de cento e vinte dias para efetuar o 
levantamento das áreas mencionadas, devendo comunicá-lo imediatamente 
à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e às entidades 
beneficiadas. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
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disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2001 . 
Márcio Cunha 
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Justificação: A presente proposição visa a dar ao Executivo Estadual um 
instrumento de real eficácia para maior reconhecimento e incentivo ao futebol 
amador, haja vista sua indiscutível importância para nossa sociedade. 

O crescimento desordenado das cidades, o descaso das autoridades, a 
especulação imobiliária, entre outros fatores, têm contribuído decisivamente 
para a eliminação dos campos de várzea, diminuindo a prática de futebol 
amador. 

Em um país onde o futebol é uma das principais formas de lazer e 
entretenimento, em especial , em nossa Belo Horizonte, palco de grande 
espetáculos futebolísticos, berço do sucesso de tantos craques, nada mais 
oportuno que incentivar formas e incremento ao futebol amador. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.601/2001 
Acrescenta dispositivos à Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1969, que 

contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 144 da Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica 

acresc1do do seguinte inciso: 
"Art.144 - Além de outros a serem enumerados em regulamentação, são 

princípios básicos da disciplina policial: 

IX- respeitar e zelar pela dignidade da pessoa humana.". 
Art. 2° - O art.150 da Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica 

acrescido do seguinte inciso: 
• Art.150 - São transgressões disciplinares, além de outras enumeradas nos 

regulamentos dos órgãos policiais e das aplicáveis aos servidores públicos 
em geral: 

XXXVI - praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os 
princípios da cidadania e dos direitos humanos.". 

Art. 3° - O art. 152 da Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica 
acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art.152 - A classificação a que se refere o art1go anterior será feita pela 
autoridade competente para impor a penalidade, tendo em vista o fato, suas 
condições e os antecedentes pessoais do transgressor. 
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§ 2° - Será sempre classificada como grave a transgressão que for: 

VI -atentatória à dignidade humana ou ofensiva aos princípios da cidadania 
e dos direitos humanos.". 

Art. 4° - O art.159 da Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica 
acrescido do seguinte inciso: 

"Art. 159- Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao 
servidor policial que: 

XV - for condenado por uma ou mais vezes em processos judiciais, dos 
quais tenham resultado sentenças condenatórias transitadas em julgado por 
crimes contra a vida ou a liberdade individual ou lesões corporais.". 

Art. 5° - O art. 166 da Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica 
acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art.166 - Será obrigatório o processo administrativo quando a falta 
disciplinar, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão. 

§ 2° - No caso previsto no inciso XV do art. 159, o servidor policial poderá 
ser imediatamente afastado de suas funções, a partir da instauração do 
processo administrativo, por decisão administrativa ou judicial.". 

Art. 6° - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2001 . 
Durval Ângelo 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.341/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 

formulado apelo ao Chefe do Estado-Maior da PMMG com vistas a que, nas 
próximas aquisições de viaturas da Polícia Militar, se determine que esses 
carros façam base nos postos de gasolina do Estado, principalmente na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

N° 2.342/2001 , da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado apelo 
aos Superintendentes da FUNED e da FHEMIG e ao Presidente da 
HEMOMINAS a fim de que não se efetive dispensa dos servidores 
contratados sem que as conseqüências de tal ato sejam previamente 
discutidas; e seja ouvida a Comissão do Trabalho na análise da situação. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.343/2001 , do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Centro 
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Estadual de Educação Continuada Humberto José Elias, no Município de 
Felixlãndia, por seus 10 anos de criação. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 2.344/2001 , do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro dos Transportes com vistas à liberação dos recursos para a 
conclusão das obras na BR-381 . (- À Comissão de Transporte.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Pinduca 
Ferreira. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Educação, de Transporte (2) e de Direitos Humanos e do Deputado 
Agostinho Patrús. 

Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 

"Diário Oficial" do dia 1216/2001 publicou o Edital n° 1/2001 , estabelecendo 
concurso público de provas e títulos para provimento de cargos na área da 
educação. Quero parabenizar o Sr. Governador do Estado pela abertura 
desse concurso. 

É um vicio histórico no nosso Estado a falta de respeito para com aqueles 
cidadãos mineiros que acreditam no Estado e que a ele prestam serviço. 

É um despropósito que, por tanto anos, o Estado venha contratando os 
servidores, sem a realização de concurso público, conforme determina a 
Constituição. 

Antes da publicação do edital, já vazou a noticia da realização desse 
concurso, e isso trouxe uma série de apreensões que têm chegado a mim e, 
provavelmente, a todos os Deputados da Casa. É importante que se realize o 
concurso, mas é também importante que se olhe para esses servidores que, 
por tanto tempo, têm prestado serviços a Minas Gerais. 

Quando anunciavam a realização do concurso, apresentei um requerimento 
junto á Comissão de Administração Pública, solicitando aos Secretários da 
Educação e da Administração a suspensão da publicação do edital , para que 
pudéssemos discutir, nas Comissões de Administração Pública e de 
Educação, os pontos em que se pecava contra o espírito de justiça para com 
aqueles que no Estado acreditaram, prestando-lhe serviços. 

Apresentei o seguinte requerimento junto à Comissão: ·o Deputado que 
este subscreve, regimentalmente apoiado, vem expor para, ao final, requerer 
o seguinte: 

1 - Continuo e permanente noticiário informa á população mineira que o 
Estado realizará concurso público para contratação de servidores para a área 
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2 - Meritória a pretensão do Governo do Estado. Ressalte-se, contudo, o 
que já é do conhecimento de todos: a existência, no quadro do magistério, de 
milhares de pessoas que, há anos, vêm sendo reiteradamente contratadas 
pelo Estado na condição de designadas; 

3 - Da mesma forma, todos o sabem, no quadro permanente, pululam 
milhares de pessoas classificadas como ajudantes de serviços gerais, que 
também contratadas reiteradamente pelo Estado, há anos, prestam serviços 
na condição de designadas; 

4 - Nas duas situações, muitas dessas pessoas já não gozam de condição 
física em toda a sua plenitude e encontram-se, inúmeras delas, em idade 
próxima à aposentadoria. Tais fatos, condição física e idade avançada, são 
variáveis que, certamente, influenciarão na avaliação pretendida por ocasião 
do concurso, que, imagina-se, será muito concorrido. Inegavelmente, estarão 
inscritas pessoas jovens, recém-saídas dos bancos escolares e com grau de 
escolaridade superior ao exigido pelo concurso nas áreas do quadro do 
magistério e do quadro permanente; 

5 - Importante lembrar outra situação que todos nós conhecemos. Os 
servidores contratados como designados possuem longos anos de serviços 
prestados ao Estado, mesmo que descontinuamente, porque, contratados no 
início do ano letivo, são dispensados ao final do mesmo ano. No ano 
subseqüente, a situação se repete, gerando um círculo vicioso e, há bastante 
tempo, sem solução pelo Governo do Estado; 

6 - Encontramo-nos, então, diante de um impasse que o legislador deverá 
solucionar. De fato, se não for estabelecido algum critério que garanta uma 
equânime condição a todos os concorrentes, corre-se o risco de o concurso 
cometer grave injustiça e criar um grande problema social, notadamente no 
interior, onde, não raro, o servidor que exerce as funções de Ajudante de 
Serviços Gerais detém baixo grau de escolaridade. Não podemos, pois, tratar 
igualmente pessoas desiguais. 

Pelo exposto, o Deputado signatário requer: 
1° - reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia, para que possam ser ouvidos os Exmos. Srs. 
Secretários de Estado da Administração e de Recursos Humanos e da 
Educação; 

2° - sejam encaminhados ofícios às autoridades mencionadas no item 
anterior, com cópia do inteiro teor deste requerimento, para que compareçam 
à reunião conjunta com o objetivo de discutir com os Deputados mineiros a 
situação apresentada; façam constar no edital do concurso público para 
provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da 
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Educação as seguintes condições: 

b.1) que o tempo de serviço, convertido em dias, seja criténo de pontuação 
para provas de título para todos os designados que se inscreverem para o 
concurso; 

b.2) dispensada a exigência de grau de escolaridade para candidatos ao 
cargo de Ajudante de Serviços Gerais, nos termos do Projeto de Lei n° 
1.341/2000, aprovado em redação final nesta Casa, seja aplicada prova que 
teste apenas o conhecimento sobre o cargo pretendido, mediante avaliação 
oral do candidato; 

c) permitam a inscrição de candidatos nas unidades de ensino, sob a 
responsabilidade de seu Diretor, sem ônus para os inscritos; 

d) na impossibilidade de se conceder a gratuidade da inscrição, seja 
cobrado valor simbólico dos candidatos; 

e) não ocorra a publicação de edital para o referido concurso enquanto não 
forem solucionados os impasses já descritos". 

Esse é o requerimento que aprovamos na Comissão e que o Presidente da 
Comissão de Administração Pública, Deputado Eduardo Brandão, fez chegar 
às mãos do Secretário da Educação, no mesmo dia da sua aprovação, cerca 
de dez dias antes da publicação do edital do concurso. Infelizmente, o edital 
foi publicado sem que fosse dada a atenção devida ao pleito desta 
Assembléia, que desejava discutir com o Executivo as implicações sociais 
que poderiam advir da realização do concurso, sem que se estabelecessem 
no edital pré-requisitos que fizessem justiça a esses servidores que, por tanto 
tempo, vêm prestando serviços ao Estado. Mas o edital foi publicado, 
desrespeitando e não dando a atenção devida a esse pleito da Assembléia 
Legislativa, que queria tão-somente discutir e encontrar melhores soluções. 

A publicação desse edital causou-nos estranheza em diversos aspectos. 
Primeiro, abriram-se 53.147 vagas para os candidatos. Sempre foi falado 
neste Estado que, apenas na área de educação, há 120 mil servidores na 
condição de designados. Será que apenas a municipalização absorveu mais 
da metade desses servidores contratados? O Estado pretende realizar 
concurso como uma forma de tapar o sol com a peneira, dizendo que está 
realizando concursos, a fim de continuar no regime de contratações, que é 
uma economia sem escrúpulo, indevida e injusta, pois contrata-se o servidor 
no começo do ano, para dispensá-lo no final, a fim de não pagar o 
correspondente 13° salário, o mês de janeiro e parte do mês de fevereiro? 
Trata-se de uma economia muito pequena para uma falta de respeito muito 
grande para com aquele que acredita no Estado e que, devido a essa 
carência de emprego, presta-se a trabalhar para Minas Gerais na condição 
de contratado e de designado. 

O item 9.2 diz o seguinte: "A aprovação nesses concursos não cria o direito 
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à nomeação, mas essa, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente a 
ordem de classificação". É evidente que tem de ser obedecida a ordem de 
classificação, mas não se cria o direito. O Estado já fez concursos para 
professores no passado. Pelo que tenho conhecimento, a maioria dos 
aprovados não foi nomeada ainda. Não culpo o Governo Itamar Franco pelas 
mazelas e pela falta de respeito com o servidor. Isso é histórico em Minas. 

Nesse aspecto, louvo e cumprimento o Governador do Estado por estar 
realizando esse concurso. Mas o Governador, entre suas inúmeras virtudes, 
apresenta certas facetas altamente negativas da sua personalidade com 
reflexo no Governo. A mais marcante delas é a de confundir-se com o próprio 
Estado, entendendo que o Estado é uma extensão da sua personalidade. 
Isso, desde a sua posse, quando decretou moratória, trazendo prejuízo para 
o Estado e para a Nação; quando mandou a esta Assembléia proposta 
criando um escritório na Europa, como se fosse uma embaixada mineira no 
Continente europeu; quando faz propaganda dizendo não que aqui se 
governa um Estado como se deveria governar, mas que aqui se constrói um 
país. Mistura sua própria figura com a figura do Estado quando, ao assumir, 
disse que pagaria as suas dívidas, que o 13° salário do seu Governo seria 
pago, mas, quanto ao anterior, deveriam procurar o Governador à época, 
como se o Estado não fosse um ente à parte da figura do Governador, 
inclusive maior que a sua figura, já que o Governador passa, e o Estado 
continua. 

Assusta-nos a redação apresentada, referindo-se à não-geração de direito, 
já que se esperava, com o referido concurso, acabar com a figura anômala 
de designados na área educacional. Como está posto, tal fato não 
acontecerá. O Governo, mais uma vez, engana o servidor e a população. São 
anunciadas 53.147 vagas, e , ocorrendo aprovação de igual número de 
candidatos, é de se supor que os aprovados sejam nomeados. Se, 
antecipadamente, o Governo avisa em edital que a aprovação do concurso 
não gera direito à nomeação, é de pressupor que alguns serão nomeados e 
outros, designados. Por isso, apresentei a esta Casa, e está em tramitação, a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 27/99, que está pronta para entrar na 
ordem do dia. Por meio dessa proposição pretendemos que o edital defina o 
número de vagas. Até o final do prazo de validade do concurso, o número de 
vagas publicado em edital deverá ser obrigatoriamente preenchido pelo 
Estado, a fim de acabar com o estranho fato de se realizar concurso e não se 
proverem os cargos. 

É de se estranhar que o edital do concurso para provimento do cargo de 
auxiliar, Ajudante de Serviços Gerais, exija a escolaridade mlnima de 43 série 
do ensino fundamental, quando, no Estado, trabalha uma infinidade de 
pessoas semi-alfabetizadas ou analfabetas, como faxineiras, cozinheiras, 
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ajundantes de cozinha, jardineiros. Há pessoas que, há mais de 20 anos, 
prestam serviços e não têm a escolaridade mínima exigida. O que será feito 
delas? Serão colocadas na rua? Temos exemplos, citados pelo Deputado 
Cristiano Canêdo, de formas de solucionar o impasse. Citou-me o caso de 
uma Prefeitura que, para realizar concurso para regularização da situação de 
funcionários que já trabalhavam há tempos, fez uma prova escrita simbólica, 
de múltipla escolha, e todos tiraram a nota máxima. O critério de desempate 
foi o número de anos de serviço prestado ao Estado. O Estado prevê uma 
pontuação pelo tempo de serviço prestado, transformando 365 dias em 1 
ponto, mas estabelecendo o limite máximo de 1 O pontos; dessa forma, 
igualando aquele que trabalhou 25 anos com o que o fez por apenas 1 O 
anos. 

Há muitas formas de absorver esse pessoal, como fazer um concurso que 
tivesse não só a preocupação de regularização dos servidores por concurso 
público, mas que também nosso Governador tivesse sensibilidade social para 
com esses que trabalharam tantos anos para o Estado. 

Concluo, deixando de dizer muitas coisas que gostaria de aqui ressaltar, 
mas fazendo um apelo à sensibilidade do Governador, que sonha em ser 
novamente Presidente da República: que olhe com mais atenção, não se 
limite a fazer um concurso achando que cumpriu com sua obrigação. Que ele 
tenha, de fato, responsabilidade social e pense naqueles que têm trabalhado 
tantos anos para o Estado, na condição de contratados ou designados, 
principalmente na área da educação. 

Faço apelo ao Governador para modificar esse edital, para que permita que 
um auxiliar de serviços gerais possa inscrever-se nesse concurso. Na 
impossibilidade disso, que se crie uma forma, como um fundo de garantia, 
que mande a esta Casa uma proposta para se dar uma indenização àqueles 
que ficarem fora da oportunidade de trabalhar para o Estado, como 
conseqüência desse concurso, de um vencimento por cada 365 dias 
trabalhados. É uma forma, pelo menos, de minorar o terror, a angústia que 
assola os lares desses que, acreditando no Estado, vêm trabalhando no 
serviço público há tanto tempo, e muitos deles, agora, estão até impedidos de 
se inscrever em um concurso. 

É esse o apelo que queria fazer ao Presidente e o registro que queria 
deixar perante esta Casa para análise dos Srs. Deputados, dessa 
insensibilidade do Governo Itamar Franco para com aqueles servidores do 
Estado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago. 
O Deputado Arlen Santiago• - Caro Presidente, Deputado Álvaro Antônio, 

com quem tive oportunidade de aprender muito quando trabalhamos juntos 
na Comissão de Transportes, da qual o senhor foi Presidente, no ano 
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passado, Srs. Deputados, senhores telespectadores, gostaríamos hoje de 
tratar de dois temas. Um deles a respeito da reunião que a Comissão de 
Transportes e Obras Públicas realizará amanhã, às 9 horas da manhã, na 
Câmara Municipal da cidade de Porteirinha, no Norte de Minas. 

Porteirinha está encravada na região da Serra Geral de Minas, onde se 
encontram algumas cidades que têm o pior índice de desenvolvimento infantil 
de Minas Gerais, tais como Pai Pedro, Santo Antônio do Retiro, São João do 
Paraíso, Serranópolis de Minas e Montezuma. Essa reunião tem por 
finalidade agrupar os Diretores da COPASA, da CEF e também da FEAM. 

Em 1997, no Governo passado, conseguimos a liberação do Projeto 
SOMMA para a cidade de Porteirinha, o que trouxe inúmeras melhorias para 
a região, tais como melhoria da qualidade do esgoto e da água, asfaltamento 
de várias ruas de vários bairros e de vários distritos. 

Além disso, naquela época, foi proposto pela COPASA um projeto para o 
orçamento geral da União, aprovado no orçamento de 1998. Nesse 
orçamento, inúmeras cidades do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas 
seriam beneficiadas com obras de saneamento básico. Estamos trabalhando 
desde então para a liberação desses recursos. 

A Comissão de Transportes marcou essa audiência pública para amanhã. 
Ela será realizada na Câmara Municipal de Porteirinha, cujo Presidente 
Agenor e os Vereadores não têm medido esforços para que possamos 
conseguir nosso intento. A questão é que a COPASA diz que a CEF ainda 
não priorizou determinada obra. Vamos à CEF, que diz a COPASA não 
mandou determinados papéis. Esses papéis chegam, mas não se conseguiu 
a licença ambiental da FEAM. É por isso que, amanhã, estaremos reunindo 
Caixa Econômica, COPASA e FEAM, para que a população, os Prefeitos e 
os Vereadores de Porteirinha e região possam saber quais as obras e o que 
está causando problemas, para que possamos liberá-las. 

Felizmente, para alegria nossa, amanhã, fica mais fácil a reunião de 
Porteirinha, porque a sua obra acabou de ser liberada pela COPASA, após 
autorização da Caixa Econômica Federal. E, nessa obra, cujo valor está em 
tomo de R$800.000,00, vai ser feita uma parte de esgoto da cidade, o 
interceptar de esgoto, para que não sejam poluídos os rios daquela região, e 
a complementação de duas estações de tratamento de esgoto. 

O dinheiro é recurso do Orçamento Geral da União, liberado e fiscalizado 
pela Caixa Econômica Federal, em obra executada pela COPASA. 

Além das obras da cidade, serão também feitas obras em quatro 
localidades muito necessitadas de saneamento básico: Várzea do Leite, onde 
serão feitos 2.200m de rede de distribuição de água e construídos 7 
chafarizes e 7 banheiros; Pajeú IV, onde será feita a instalação de um poço 
profundo, 660m e adutora, cloração da água, reservatório metálico, 920m de 
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rede de distribuição, 3 chafarizes e 30 banheiros; Mocambo da Onça, 
onde serão feitos 7km de rede de distribuição de água, 3 chafarizes e 30 
banheiros; e Lajinha, onde serão instalados poço profundo, 700m de adutora, 
o "kit clor" para tratamento da água, um reservatório de 20m3

, 962m2 de rede 
de distribuição, 6 chafarizes e 60 banheiros. 

Dessa maneira, a população de Porteirinha e do Norte de Minas se alegra 
com a obra, que começa na próxima semana. 

Além disso, ainda naquela região, a cidade de Riacho dos Machados, 
felizmente, conseguiu com a FEAM licença ambiental para a instalação de 
usina de reciclagem de lixo. A COPASA. logo que recebeu a liberação 
ambiental, não pôde dar inicio às obras, porque a empreiteira não quis mais 
executá-la, e ela está novamente sendo licitada. 

Também quero cumprimentar o povo da cidade de Pai Pedro, que, há 
muitos anos, reclamava do sabor desagradável da água. Agora foi instalado 
pela COPASA um novo filtro com resina, o qual tem melhorado 
substancialmente a qualidade da água para aquela população. 

E, amanhã, teremos oportunidade de discutir por que ainda não houve a 
liberação das obras da cidade de Montezuma, cujo custo é R$886.000,00, 
para a melhoria da qualidade da água daquela região, extremamente seca. 

Então, esperamos o comparecimento dos Prefeitos, dos Vereadores e das 
lideranças da população da cidade de Porteirinha, para que tenhamos a 
oportunidade de reunir, numa só sala, em audiência pública, a Caixa 
Econômica Federal, a COPASA e a FEAM, a fim de resolver os problemas 
daquela região. 

Como segundo tema, vou tratar de um problema muito desagradável e 
enviar um lembrete ao Subdelegado do Trabalho, Dr. Wellington Gaia. 

Estou aqui com uma correspondência do Subdelegado do Trabalho em 
Montes Claros, Sr. José Catarino Rodrigues - pessoa extremamente 
preocupada com a questão do trabalho e do emprego naquela região -, por 
meio da qual presta esclarecimentos a um Prefeito sobre problemas de 
fornecimento de carteiras de trabalho para as Prefeituras conveniadas e 
informando que tal fato vem ocorrendo em razão de o Governo estar em fase 
de contratação de gráfica para a confecção de carteiras de trabalho e que, 
até mesmo na DRTE, está havendo falta de material. (-Lê:) 

"O processo, como V. Exa. sabe, depende de licitação e é muito demorado, 
o que implica dizer que não sabemos, ao certo, em quanto tempo o problema 
será solucionado, embora esperemos seja em breve". 

Isso quer dizer que o Ministério do Trabalho deixou vencer a licitação da 
confecção das carteiras de trabalho. O trabalhador do Norte de Minas não 
pode sequer procurar emprego, porque o Governo Federal não sabe quanto 
tempo é necessário para que a licitação desse documento tão importante 
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seja feita. Além do desemprego causado pela política conduzida pelo 
Governo, nem a carteira de trabalho pode ser conseguida, porque a licitação 
não foi feita a tempo de impedir a sua falta. 

Temos pago bilhões e bilhões de juros aos banqueiros internacionais. 
Estamos vivendo um período de racionamento de energia elétrica, porque 
temos de cumprir metas impostas pelo FMI. Além de tudo isso, no Norte de 
Minas, as pessoas não têm acesso à carteira de trabalho, porque algum 
burocrata se esqueceu de fazer a licitação na época certa. Entendemos a 
falta de dinheiro para o pagamento da gráfica, porque temos de mandar 
bilhões e bilhões para o exterior, mas não ter a precaução de fazer a licitação 
em tempo hábil é inadmissível. Portanto, caro Delegado Regional do 
Trabalho, Dr. Wellington Gaia, pedimos que V. Exa. leve a indignação dos 
trabalhadores de Minas Gerais ao Ministro do Trabalho. 

Deputado Álvaro Antônio, eram essas as minhas considerações. Manifesto, 
novamente, a minha alegria em usar esta tribuna quando V. Exa., grande 
parlamentar, está presidindo os trabalhos. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

telespectadores da TV Assembléia, esta tribuna tem sido usada para fazer 
denúncias, sendo transformada, às vezes, em verdadeiro muro de 
lamentações, pois a usamos para apontar ações negativas desenvolvidas 
pelo Governo. Hoje, a minha presença tem objetivo diferente, pois enaltecerei 
o trabalho realizado por um Ministro mineiro, que, para a minha alegria, 
pertence ao meu partido, o PFL. 

Há poucos dias, acompanhei, em Brasília, a assinatura de um convênio -
pelo Ministro Carlos Melles - com a Secretaria de Turismo de Minas Gerais, 
que promovia o desenvolvimento turístico da Zona da Mata. Trouxe alguns 
dados, que não poderei abordar, porque disponho de pouco tempo para meu 
pronunciamento. 

Há um outro assunto relacionado com o mesmo Ministério, que é muito 
interessante e está para acontecer em poucos dias. 

Muito se fala da mineiridade, do que é ser mineiro, da influência das 
montanhas no comportamento e na sabedoria mineira. Influência ou não das 
montanhas, o mineiro traz na alma virtudes ímpares, como a moderação, a 
simplicidade, a fé religiosa , a generosidade e a solidariedade, apesar de um 
político das Alterosas pregar, equivocadamente, que mineiro só é solidário no 
cãncer. 

Portanto, são essas virtudes que fazem do mineiro um povo tão amável, 
receptivo e admirado Brasil afora, algo que ajudou a consolidar e difundir 
nossas tradições. O Ministro Carlos Melles, do Esporte e Turismo, mineiro de 
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São Sebastião do Paraíso, tem recorrido à sabedoria mineira para 
transformar o Ministério num verdadeiro instrumento de transformação social 
e econômica. É a sensibilidade de um mineiro a serviço das grandes causas 
nacionais. 

Nesta quarta-feira, o Ministro Carlos Melles estará nesta Capital para 
assinar dois convênios com a Cúria Arquidiocesana de Belo Horizonte, que 
serão de grande importância para a família e a juventude mineira. 

O primeiro visa apoiar o Projeto Providência, d irigido pelo Pe. Mário 
Pozzoli, voltado para o desenvolvimento de ações educativas, de 
socialização, de recreação, para menores carentes da periferia da Capital 
mineira. 

O segundo convênio, a ser assinado pelo Ministro Carlos Melles e pelo 
Cardeal Dom Serafim Fernandes, em nome da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, prevê a liberação de R$120.000,00 para a execução de obras de 
melhoria da infra-estrutura urbana do Santuário Nossa Senhora da Piedade, 
localizado na Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

De acordo com o projeto, está prevista a construção de lanchonete, 
sanitários, reservatório de água e urbanização do local, além de um 
estacionamento para centenas de veículos, o que tornará o santuário um 
local de fácil acesso. Com essas obras, será possível dotar o santuário de 
melhor estrutura de acesso e de comodidade para os milhares de romeiros 
que visitam a igreja, especialmente em agosto e setembro. 

A partir da urbanização do local, a Cúria Arquidiocesana de Belo Horizonte 
espera melhorar, também, as condições de higiene, alimentação e, até, de 
preservação ambiental da serra da Piedade, com a construção de 
estacionamento para os veiculas dos visitantes. 

Deputado Amilcar Martins, conhecedor que sou do seu empenho em 
desenvolver projetos dessa natureza e sendo um dos maiores defensores da 
cultura do nosso Estado, com militância política em Belo Horizonte, nada 
mais natural do que conceder-lhe aparte. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Nobre Deputado Sebastião 
Costa, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. V. Exa. diz muito bem 
que a tribuna da Assembléia não deve ser, apenas, um muro de 
lamentações; daqui devem ser anunciadas, também, boas noticias para o 
povo de Minas Gerais, ações afirmativas dos Governos Federal, Estadual e 
Municipal. Quero dizer a V. Exa. que compartilho do seu entusiasmo com o 
trabalho, a pessoa, a seriedade, a honradez, a firmeza, a determinação e a 
competência do Ministro Carlos Melles, com quem tenho o privilégio de 
compartilhar uma relação pessoal. 

Concordo com V. Exa. que o Ministro Carlos Melles, ao lado dos Ministros 
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Pimenta da Veiga e Roberto Brant, representa, e muito bem, o povo do 
Estado de Minas Gerais no Ministério do Governo de Fernando Henrique 
Cardoso. Minas não poderia desejar mais do que três mineiros dessa 
qualidade, com a competência, a honradez e a trajetória pessoal de cada um. 
V. Exa. se refere, particularmente, ao Ministro Carlos Melles, que tem 
demonstrado, na sua curta permanência no Ministério, disposição para ajudar 
Minas Gerais e os mineiros. 

V. Exa. anuncia mais duas medidas altamente meritórias do Ministro Carlos 
Melles. Por um lado, V. Exa. anuncia sua disposição de ajudar a grande obra 
do Pe. Mário, que é o Projeto Providência. Todos os belo-horizontinos que 
acompanham o trabalho do Pe. Mário sabem da importância social desse 
projeto. Que Deus ajude o Pe. Mário a desenvolver esse trabalho; com o 
apo1o do Governo Federal, do Ministério dos Esportes e Turismo, do Ministro 
Carlos Melles, certamente. terá mais condições de fazê-lo. 

V . Exa. anunc1a a parceria dele com nosso Cardeal Dom Serafim 
Fernandes de Araújo, num trabalho de enorme importãncia, que é o de 
melhorar o Santuário da Serra da Piedade, um marco na vida intelectual, 
politica e religiosa de Minas Gerais. Todos os políticos mineiros têm a 
tradição de se dirigir ao Santuário da Serra da Piedade no início de sua 
trajetória. O Presidente Tancredo Neves fez assim, o Governador Eduardo 
Azeredo e tantos outros mineiros. Lembro-me, com saudade e respeito, do 
Frei Rosário, símbolo da importância do santuário e da acolhida que dava a 
todos que lá iam. em busca de paz, aconselhamento e serenidade. 

O Ministro Carlos Melles está de parabéns pela sensibilidade em fazer essa 
parceria com o grande Arcebispo, Dom Serafim Fernandes de Araújo. V. Exa. 
está de parabéns, Deputado Sebastião Costa, pelo pronunciamento e pela 
solidariedade. Obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado Amilcar Martins. 
Tenho certeza de que essa conquista, tanto no campo esportivo quanto no 
cultural, é fruto do trabalho de pessoas que. como o Deputado Amilcar 
Martins. têm n.a cultura uma das suas bandeiras para preservar a história do 
Estado. 

As vantagens do convênio não se limitam à melhoria da infra-estrutura do 
local e ao conforto dos romeiros. Com as obras de modernização do 
santuário, será possível ampliar a oferta de trabalho e a renda da 
comunidade a partir da venda de produtos artesanais da região, além de 
outros serviços a serem prestados aos visitantes. 

O Projeto Providência está sendo implementado nos Bairros Jardim Vitória. 
Vila Maria e no Conjunto Habitacional Taquaril, em Belo Horizonte, e 
beneficiará 2.340 jovens de 4 a 18 anos, que, segundo a coordenação do 
Projeto, vivem em situação de pobreza e abandono. A maioria deles 
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apresenta problemas de baixo aproveitamento escolar e enfrenta violência 
doméstica, abuso sexual ou convive com a vad1agem, pratica furtos ou está 
envolvida com o tráfico de drogas e a formação de gangues infanto-juvenis. 

O apoio do Governo Federal, através do Ministério do Esporte e Turismo, é 
fundamental, devido às dificuldades enfrentadas pelas comunidades e pelas 
famílias, para criar condições favoráveis ao desenvolvimento integral dos 
jovens, particularmente em termos de oferta de emprego e, até, de lazer, 
para tirá-los da ociosidade que leva ao crime e à violência. 

A Igreja Católica, por meio do Projeto Providência, atua para desenvolver 
ações pedagógicas, recreativas, esportivas, profissionalizantes e sociais, 
visando a combater a pobreza. Essa iniciativa visa, também, resgatar a 
cidadania plena do público atendido, diminuindo as situações de risco e de 
conflitos com a lei. 

Com uma ação abrangente, o Projeto irá extrapolar os três bairros da 
periferia de Belo Horizonte, pois terá influência positiva junto aos moradores 
da Vila do Cafezal, além do municlpio de Sabará. 

A partir da assinatura do convênio, será possível viabilizar não apenas 
essas ações, mas também a aquisição de material esportivo, a contratação 
de professores e a compra de material imprescindível para o bom andamento 
do Projeto. 

Iniciativas como essa mostram a sensibilidade do Ministro Carlos Melles 
com os problemas sociais e a importãncia do turismo religioso para o 
desenvolvimento econômico e social dessas comunidades. 

Com o apoio do Projeto Providência, o Ministro reafirma seu empenho em 
dotar as comunidades mais carentes de melhores instrumentos de combate à 
violência, ao crime e às drogas, ampliando as oportunidades de acesso ao 
lazer e às atividades esportivas, que são fundamentais para a formação física 
e mental dos jovens. 

O Ministro Melles deu outro exemplo de sensibilidade política, ao firmar, 
com o Governo de Minas, o convênio que permitiu o lançamento do Projeto 
Pintando a Liberdade, destinado à produção de material esportivo pelos 
detentos do sistema penitenciário. 

O Projeto consiste na fabricação de material esportivo, que é distribuído a 
entidades desportivas e comunidades carentes de todo o País. Foi 
implementado em 1997 e visa, também, contribuir para a divulgação do 
esporte. 

Como se vê, iniciativas simples podem mudar a vida das comunidades, 
tirando do crime milhares de jovens. Com programas sociais como o Projeto 
Providência, têm a oportunidade de reconstruir a vida e mudar o destino. 

Em relação ao apoio ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, o 
Ministro, simplesmente, põe em prática um dos projetos do Ministério, que 
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visa restaurar e fortalecer os pólos ou municípios com potencial turístico 
como forma de reativar a economia, ampliar a oferta de emprego e promover 
o bem-estar da comunidade. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Quero agradecer e fazer minhas as palavras 

do Deputado Amilcar Martins, pela sensibilidade do Ministro Carlos Melles 
não só em relação à grande e fantástica obra do Pe. Mário, mas também ao 
Santuário da Serra da Piedade. Fica o nosso reconhecimento, como cristão, 
por essa atuação em dois setores fundamentais, junto com o Cardeal Dom 
João Serafim Fernandes de Araújo. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Maria 

Olívia, público presente, imprensa e telespectadores da TV Assembléia; 
matéria do jornal "Hoje em Dia" traz, na primeira página, uma foto 
estarrecedora de um viaduto importante de Belo Horizonte, o Elevado 
Castelo Branco. A manchete é: "Viadutos de BH apodrecem e impõem riscos 
à população". 

Depois, na coluna "Primeiro Plano", do jornalista Márcio Fagundes, vemos 
o titulo: "Crõnica de uma Tragédia Anunciada". 

Vimos, então, pareceres técnicos e avaliações de especialistas 
respeitados, como o engenheiro Gil César Moreira de Abreu, que faz uma 
análise da situação dos nossos viadutos, do Elevado Castelo Branco. Ele nos 
mostra que não existe, por parte da Prefeitura de Belo Horizonte, um 
acompanhamento preventivo da situação desses viadutos que todos nós, as 
pessoas que moram na cidade e as pessoas que nos visitam, usamos 
diariamente dentro dos nossos transportes coletivos e automóveis. A 
Prefeitura de Belo Horizonte não tem preocupação alguma com a segurança 
dos cidadãos de Belo Horizonte, não faz acompanhamento periódico algum 
da situação desses viadutos. 

A foto que o jomal traz em sua primeira página do dia de hoje é 
estarrecedora. As estruturas do Elevado Castelo Branco estão em situação 
de colocar em alerta a população, em nome da sua segurança. 

O mais complexo é que o Diretor de Operações da SUDECAP, Raimundo 
Albergaria, revela que o órgão não tem um programa para acompanhamento 
da situação dos nossos viadutos, elevados, túneis e trincheiras. Ele disse que 
concorda com a necessidade de uma rotina desse t ipo de intervenção 
urbana. 

"Infelizmente, confessa, não existem recursos direcionados a sua 
manutenção". Ele vê com bom olhos a possibilidade de essa denúncia 
'sensibilizar os homens do dinheiro' para uma ação preventiva. De hoje em 
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Aproveito o aparte para fazer, de público, a denúncia de um caso grave 

que acontece na cidade: a armação de um Ministro do Governo Federal, do 
PMDB: o Ministro Eliseu Padilha. Não aceitamos a sua tentativa de 
transformar o Governador Itamar Franco em vítima no caso da BR-381 . 
Denunciamos que o Governador tentou transformar em palanque eleitoral a 
continuidade e o término das obras de duplicação da BR-381 , que 
começaram no Governo Hélio Garcia, tiveram continuidade no Governo 
Eduardo Azeredo e que estão paralisadas. V. Exa. sabe muito bem, e o povo 
precisa saber também, que as obras estão atrasadas há mais de um ano, por 
culpa exclusiva desse Governo, que fez uma licitação que não foi acatada, 
por causa de irregularidades, pelo Banco Mundial. 

Portanto, não aceitamos que o Ministro Eliseu Padilha, de forma suti l, 
venha tentar jogar a culpa no PSDB e na Oposição, dedicando-nos uma 
parcela de responsabilidade no caso. Exigimos do Governo Federal e do 
Ministro Eliseu Padilha que repassem, imediatamente, os recursos para a 
conclusão da BR-381 . A culpa pelo atraso da obra é do Governador Itamar 
Franco, que fez licitação distorcida, que não foi aceita no Banco Mundial. 

Por isso, encaminhamos à Mesa requerimento nosso, do Deputado Kemil 
Kumaira e de todos os Deputados do PSDB formalizando nossa exigência 
quanto ao repasse imediato dos recursos, para que o Governo conclua as 
obras de duplicação da BR-381 . Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Agradeço a informação tão importante. O 
Deputado Kemil Kumaira, como Líder do PMDB - que emplacou ontem mais 
um Ministro no Governo Federal , Ramez Tebet -, deve exercer esse 
importante papel de pedir ao Governo Federal que conclua as obras da BR-
381, para satisfazer ao desejo de todos os mineiros. As obras vinham bem e 
estavam praticamente concluídas no Governo passado. Recentemente, 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, passando pelo Sul de Minas, vi obras 
importantes, com movimentação de terra e terraplanagem, que estão sendo 
perdidas pela incompetência do Ministério dos Transportes, do Governo 
Estadual e do Ministro do PMDB. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)- Ilustre Lider da Minoria, Deputado 
João Leite, mais uma vez parabenizo-o pela sua exposição a respeito do que 
tem ocorrido no Governo do Estado e da administração da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. 

Estou apresentando à Mesa da Assembléia um requerimento nos seguintes 
termos. (- Lê:) 

"O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V . Exa., 
Sr. Presidente da Assembléia, seja formulado ao Ministro dosTransportes, 
Eliseu Padilha, um veemente apelo para que libere os recursos para a 
conclusão da BR-381 , obra importante para Minas Gerais e para evitar a 
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diante, que ninguém diga nunca ter sido alertado para o problema", diz o 
jornalista Márcio Fagundes. 
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O que mais nos impressiona é o Diretor da SUDECAP dizer que, talvez, 
essa denúncia sensibilize os homens de dinheiro da Prefeitura, fazendo-os 
investir em ações preventivas nos viadutos de Belo Horizonte. 

Tive cuidado, Deputado Amilcar Martins, que conhece muito bem os 
problemas da nossa cidade, de levantar os investimentos da SUDECAP. Vejo 
que ela investiu, recentemente, R$675.000,00 numa obra que beneficia uma 
empresa privada, uma empresa ligada à venda de veículos. Foram 
R$675.000,00. A última vez que a SUDECAP investiu na recuperação ou em 
uma análise técnica da situação das estruturas de viadutos foi no viaduto da 
Av. Amazonas, sobre a Rede Ferroviária, sobre a Ferrovia Centro-Atlântica. 
Na verdade, investiu R$61 .000,00. Foram R$675.000,00 para uma empresa 
que vende veículos e R$61 .000,00 para um viaduto. 

Depois, autorizou, como obra emergencial - peço ao Deputado Miguel 
Martini para colocar na Pasta Cinza -, sem licitação, para a Construtora 
Andrade Gutierrez, R$2.059.892,00. Em relação a um problema nas galerias 
da Av. Prudente de Morais com Rua Barão de Macaúbas, investiu 
R$2.762.000,00. 

Ao mesmo tempo, vemos o destrato. E a Prefeitura de Belo Horizonte ainda 
pagou à empresa. Nada, Deputado Amilcar Martins, está sendo feito em 
relação à situação. 

Ontem, passei sobre o Elevado Castelo Branco. Em vez de cuidar das 
estruturas carcomidas, sem preservação alguma, a Prefeitura de Belo 
Horizonte faz uma obra de recapeamento sobre ele. Não sou engenheiro, 
não conheço de cálculos, mas imagino que não se deva estar colocando 
sobre o elevado mais peso, sem cuidar da estrutura. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Líder, Deputado João 
Leite, quero cumprimentar V. Exa. por seu pronunciamento. Ninguém tem 
mais autoridade para subir a esta tribuna e cobrar ações da Prefeitura de 
Belo Horizonte do que V. Exa., que foi escolhido pelo povo de Belo Horizonte 
como porta-voz das oposições a este desgoverno que vem acontecendo. 

A denúncia que V. Exa. faz sobre as estruturas de nossos viadutos é da 
maior grav1dade. A cidade está abandonada, e é preciso que se faça uma 
denúncia dramática para tentar sensibilizar as autoridades municipais, o 
Prefeito e toda sua equipe, a fim de evitar conseqüências gravíssimas para 
seu povo. 

Cumprimento-o por sua denúncia e por seu papel de liderança firme na 
oposição, atento aos acontecimentos de nossa cidade, cujo povo já afirma, 
com clareza, que poderia ter sido mais feliz se tivesse sabido escolher melhor 
o seu Prefeito, se tivesse escolhido V. Exa. 
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exploração de politicagem". 

Deputado João Leite, esse requerimento visa, sobretudo, impedir que se 
faça esse "nariz-de-cera" que está sendo criado por meio de um expediente 
criminoso e desonesto formulado pelo Ministro Eliseu Padilha, do PMDB, que 
está a serviço da candidatura do Itamar Franco á Presidência da República. 
Ele quer transformá-lo em vítima, para que a imprensa, a partir de amanhã, 
comece a justificar a posição dos mineiros de repudiar candidatos que não 
sejam indicados pelo PMDB. 

Nós, do PSDB, lamentamos que o nosso Presidente da República esteja 
em uma posição delicada em relação ao PMDB, porque, na verdade, não 
está tendo autonomia administrativa para dirigir o nosso País. O PMDB, 
aproveitando-se desse momento de crise, está fazendo uma verdadeira 
chantagem com relação ao Governo Federal. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Parabéns, Deputado Kemil Kumaira, por essa 
iniciativa de solicitar, em nome dos mineiros, a conclusão da BR-381 . 

Qual é a razão da existência da SUDECAP? Ela fez um contrato, sem 
licitação, com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa- FUNDEP -, no 
valor de R$500.000,00. Será que esses recursos servirão para fazer o 
acompanhamento das estruturas dos nossos viadutos, dos nossos túneis e 
das nossas trincheiras? Não, esse dinheiro foi destinado para cursos, para 
treinamentos e para palestras. Esse é o objetivo da SUDECAP? Enquanto 
nos chega a denúncia gravíssima relativa à situação dos nossos viadutos e 
elevados, a SUDECAP gasta R$500.000,00 com cursos e palestras. No 
jornal "Hoje em Dia", na coluna do jornalista Márcio Fagundes, foi publicado 
que o Diretor da SUDECAP disse que "quem sabe os homens de dinheiro da 
Prefeitura se sensibilizem, depois dessa reportagem, e passem a investir 
dinheiro na prevenção?". Exigimos algo que é obrigatório em Belo Horizonte. 
Como disse um dos importantes engenheiros da nossa cidade, Belo 
Horizonte tem de ter uma memória de cálculo de cada uma dessas grandes 
obras. Desejamos exigir essa memória de cálculo dessas obras de Belo 
Horizonte, porque, caso aconteça uma tragédia, como o poder público poderá 
intervir? 

Portanto, apresentamos dois requerimentos. No primeiro solicitamos sejam 
prestadas informações detalhadas a respeito da fiscalização realizada por 
esse órgão, nos últimos cinco anos, em obras de arte localizadas no 
Município de Belo Horizonte, especialmente nas passarelas, nas pontes, nos 
viadutos, identificando as deficiências encontradas. Está direcionado ao 
Presidente do CREA-MG. Solicitamos também à SUDECAP informações 
detalhadas a respeito da situação estrutural das obras de arte do Município 
de Belo Horizonte, bem como a cópia integral da pesquisa realizada por esse 
órgão para detectar problemas estruturais nas passarelas, nos viadutos e nas 
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pontes da Capital. 

Acabamos de receber pedido da equipe da Secretaria da Educação de 
apoio à aprovação do texto da Proposição de Lei n° 1.431/2001 , que trata do 
quadro da Secretaria. Exigimos que a Prefeitura de Belo Horizonte dê uma 
resposta não apenas ao povo de Belo Horizonte, mas ao povo de Minas 
Gerais, em relação à segurança daqueles que transitam pelas nossas ruas, 
utilizando-se de viadutos, elevados, pontes, tnncheiras e túneis. Obrigado. 

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

18 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) - Não havendo outros oradores 
inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 18 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos 

da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento n° 2.341/2001, da 
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se, para os fins do art. 104 do 
Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 
638 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 858/2000, do Deputado 
Antônio Andrade, 1.500/2001 , do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 
1.502/2001 , do Deputado Alencar da Silveira Júnior; 1.519/2001 , do 
Deputado Ivo José; 1.545/2001 , do Deputado Paulo Piau, e 1.552/2001 , do 
Deputado João Leite; e dos Requerimentos n°s 2.298/2001 e 2.299/2001 , do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Transporte (2) - aprovação, na 1 oa 
Reunião Extraordinária, do Requerimento n° 2.289/2001 , do Deputado 
Cristiano Canêdo, e, na 738 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 
2.312/2001 , da Comissão de Turismo, e 2.313/2001, da Deputada Elbe 
Brandão; e de Direitos Humanos - aprovação,na 77a Reunião Ordinária, do 
Requerimento n° 2.326/2001, do Deputado Paulo Pettersen (Ciente. 
Publique-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 923/2000, 

do Governador do Estado, que estabelece o processo de produção da 
Cachaça de Minas. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
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permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 962/2000, do Deputado 
Amilcar Martins, que declara o pintor lnimá de Paula patrono das artes 
plásticas no Estado. 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. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Pinduca Ferreira, em que 

solicita seja o Projeto de Lei n° 1.389/2001 distribuído à Comissão de Defesa 
do Consumidor. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento no 1.926/2001, do Deputado Wanderley À vila, em que pede 
seja solicitada ao Presidente do IEPHA a relação dos bens tombados no 
Estado, nas cidades banhadas pelo rio São Francisco. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 1.948/2001 , do Deputado Sargento Rodrigues, em que 
pede sejam solicitadas ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial informações 
acerca do montante de créditos devidos à autarquia, referentes a serviços 
gráficos e publicações. 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° 
1.948/2001 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 1.949/2001 , do Deputado Sargento Rodrigues, em que 
pede sejam solicitas ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial informações acerca 
do contrato firmado entre a autarquia e a empresa Minas Gerais Serviços -
MGS. 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. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, 
aprovado o Requerimento n° 1.949/2001 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 1.951/2001 , do Deputado Carlos Pimenta, em que pede 
sejam solicitadas ao Presidente da RURALMINAS informações sobre os 
convênios celebrados com os municípios mineiros durante o Governo Itamar 
Franco, 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 n° 1.951/2001 na forma do Substitutivo n° 1. 
Oficie-se. 
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Requerimento n° 2.018/2001 , da Comissão de Transporte, solicitando seja 
pedida ao Diretor-Geral do DER-MG relação de convênios e contratos 
assinados pelo referido órgão, inclusive com Prefeituras Municipais, a partir 
de janeiro de 2000, com as especificações que menciona. 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. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o Requerimento 
n° 2.018/2001 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 2.019/2001 , da Comissão de Transporte, solicitando 
sejam pedidas ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre a existência 
de convênio com Fumas para a construção da estrada que liga os Municípios 
de Liberdade e Bocaina de Minas. 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. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa. ) 
Aprovada. Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 2.019/2001 com a 
Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 2.020/2001 , da Comissão de Transporte, em que solicita 
sejam pedidas ao Comandante da Policia Rodoviária Estadual informações 
sobre a fiscalização realizada pelo órgão em Minas Gerais, nos últimos 12 
meses. 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° 2.020/2001 na forma 
do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 2.087/2001, da Comissão de Educação, em que solicita 
sejam pedidas ao Secretário da Educação informações acerca da situação 
denunciada por algumas professoras da rede estadual de ensino, relativa ao 
término da adjunção junto ás escolas municipais e ao exercício do magistério 
sem a devida habilitação. 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° 
2.087/2001 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 2.108/2001 , do Deputado Rogério Correia, solicitando 
sejam pedidas ao Diretor-Geral do DER-MG cópias dos acordos firmados 
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entre a Cia. Brasileira de Trens Urbanos, o BIRD, o Estado e o Município 
de Belo Horizonte relacionados ao metrô de Belo Horizonte, bem como a 
data prevista para concretização do processo de regionalização em 
andamento. 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. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 2.108/2001 com a Emenda n° 1. 
Oficie-se. 

Requerimento n° 2.115/2001 , da Comissão de Fiscalização Financeira, 
solicitando seja encaminhado à Fazenda Pública pedido de envio a esta 
Casa de cópias dos acordos celebrados por esse órgão, bem como de 
informações sobre os honorários pagos aos Procuradores nos últimos cinco 
anos. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em votação, o requerimento, 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. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 2.115/2001 com as Emendas n°S 1 e 
2. Oficie-se. 

28 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 18 Fase, a Presidência 

passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, verificando, de plano, que não há 

quórum para a continuação dos trabalhos, pedimos o encerramento desta 
reunião. 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio)- A Presidência, tendo em vista 
a importância da matéria constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Aílton Vilela) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados, número 

insuficiente para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões especiais de segunda-feira, dia 25, às 9 e às 14 
horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 38 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 



656 
APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 19/99 
As quinze horas do dia vinte e um de novembro do ano dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, 
Wanderley Avila e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. 
Registra-se a presença do Deputado Edson Rezende. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião 
Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer para o 2° turno e, ato 
contínuo, concede a palavra ao relator, Deputado Wanderley Ávila, que emite 
parecer pela aprovação. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. A seguir, o Presidente suspende os trabalhos para que a assessoria 
providencie a ata da presente reunião. Reabertos os trabalhos e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, o Presidente 
dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra os 
trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2000. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Wanderley Ávila - Sebastião Costa. 

ATA DA 18 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 
As quinze horas e trinta minutos do dia trinta de novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Alberto Bejani, Márcio Cunha e Pastor George, membros da 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio; Márcio Cunha, Mauro Lobo, 
Miguel Martini, Olinto Godinho e Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao 
Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT), membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e 
informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da 
Comissão, o qual se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-
se à 1 8 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A seguir, o 
Deputado Alberto Bejani emite seu Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei 
n° 699/99, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com a Emenda 
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Após discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Ato contínuo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão emite 
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com a 
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Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Após discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares. determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Maria Olívia - Dalmo Ribeiro Silva - Marcelo 

Gonçalves. 
ATA DA 18 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto de dois mil, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini , Jorge 
Eduardo de Oliveira e Olinto Godinho (substituindo este ao Deputado 
Cristiano Canêdo, por indicação da Liderança do PTB), membros da 
Comissão de Saúde; Mauro Lobo, Miguel Martini, Olinto Godinho e Rogério 
Correia, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara 
aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da 
primeira reunião destas Comissões. O Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar o Projeto de Lei n° 1.076/2000, do Governador do Estado, 
que dispõe sobre a reorganização e as atribuições do Conselho Estadual de 
Saúde de Minas Gerais e dá outras providências. Informa, ainda, que foram 
designados relatores do referido projeto, na Comissão de Saúde, o Deputado 
Miguel Martini e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o 
Deputado Rêmolo Aloise. Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, compreendo 
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. A seguir, o Deputado Miguel Martini emite o seu 
parecer, que conclui pela aprovação da matéria no 1 o turno, com as Emendas 
n°s 1 a 6, apresentadas. Faz uso da palavra para discutir o parecer o 
Deputado Mauro Lobo. A Presidência informa que votam pela Comissão de 
Saúde os Deputados Miguel Martini, Olinto Godinho e Jorge Eduardo de 
Oliveira. Submetido a votação, é o parecer aprovado. Após, o Presidente 
redistribui a proposição ao Deputado Olinto Godinho, que emite o seu 
parecer, concluindo pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 6, 
da Comissão de Saúde. A Presidência informa que votam pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária os Deputados Mauro Lobo, Miguel 
Martini, Olinto Godinho e Rogério Correia. Submetido a discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - lvair Nogueira - Carlos Pimenta -
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Marco Régis. 

ATA DA 528 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia treze de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Rogério 
Correia e Dilzon Melo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Mauro Lobo, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Rogério Correia 
que faça a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado 
Mauro Lobo, informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre 
o acordo de transação firmado pela Fazenda Pública do Estado e a Cia. Vale 
do Rio Doce, visando à extinção das pendências judiciais relativas a créditos 
tributários inscritos em dívida ativa entre a Fazenda Pública Estadual e a 
referida Companhia, bem como sobre o parecer da Promotoria de Justiça do 
Patrimônio Público do Estado, que determinou o arquivamento do processo 
administrativo para averigUar a existência de irregularidades no referido 
acordo. A seguir, a Presidência registra o recebimento de ofícios dos Srs. 
José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda; Tito Botelho Martins 
Júnior, Diretor de Finanças, e Paulo de Almeida Lopes, Diretor Jurídico da 
Cia. Vale do Rio Doce, e Éder Sousa, Procurador da Fazenda Pública de 
Belo Horizonte, comunicando a impossilbilidade de comparecerem a esta 
reunião devido a compromissos assumidos anteriormente. Logo depois, o 
Presidente convida para compor a mesa os Srs. Luiz André Nunes de 
Oliveira, Gerente-Geral Jurídico da Cia. Vale do Rio Doce, representando o 
Embaixador Jório Dauster, Diretor-Presidente; Tito Botelho Martins Júnior, 
Diretor de Finanças e o Paulo de Almeida Lopes, Diretor Jurídico da referida 
Companhia; Gérson Ferreira do Rêgo, Gerente Jurídico Regional da Cia. 
Vale do Rio Doce; José Benedito Miranda, Procurador-Geral da Fazenda 
Pública Estadual, e Antônio de Pádua Silva, Presidente do SINDIFISCO. A 
seguir, o Deputado Mauro Lobo passa a palavra ao Deputado Rogério 
Correia para que este teça considerações iniciais sobre o tema. Ato contínuo, 
passa a palavra aos convidados, para que façam suas explanações sobre a 
matéria objeto desta reunião. A seguir, passa-se à fase de debates com 
convidados e Deputados, 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, 20 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - Dilzon Melo - lvair Nogueira -

Luiz Fernando Faria. 
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TRAMITAÇÓES DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.475/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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O projeto de lei em análise, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, pretende 
declarar de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento da Criança, com 
sede no Município de Varginha. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Centro de Desenvolvimento da Criança, de natureza beneficente e sem 

fins lucrativos, possui como finalidades precípuas a promoção da saúde, da 
educação e do progresso de crianças e adolescentes, bem como a defesa de 
seus direitos. 

Procura, também, integrar e dinamizar ações voltadas para o bem-estar 
desse segmento social, além de buscar a conscientização da comunidade 
sobre suas potencialidades, levando-a a responder aos anseios da sua 
população jovem. 

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a desejar 
conceder-lhe o tftulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.475/2001 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 2001. 
Adelino de Carvalho, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.530/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 1.530/2001 , do Deputado Wanderley Ávila, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Jacutinga -, com sede nesse município. 

Após haver sido publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
nos termos do art. 103, I, "a·, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem como objetivo precípuo manter e incentivar a 

criação de estabelecimentos destinados ao tratamento, à educação, à 
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habilitação e à inserção do excepcional na sociedade. 

Com esse fim, treina pessoal para lidar com os indivíduos portadores de 
deficiência e para orientar os pais e os amigos na conduta relativa a eles. 

Portanto, justa se faz a outorga do título declaratório de utilidade pública à 
APAE de Jacutinga. 

Entretanto, cumpre-nos apresentar emenda ao art. 1° do projeto, visando a 
retificar o nome da entidade. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.530/2001 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE de Jacutinga, com sede nesse município.". 
Sala das Comissões, 21 de junho de 2001 . 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.535/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Anderson Adauto, pretende declarar 
de utilidade pública a Associação dos Voluntários de Combate ao Cãncer de 
Uberaba- AVCCU- , com sede nesse município. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma proposta. A seguir, foi encaminhada a esta Comissão para deliberação 
conclusiva em turno único, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Fundada em 17/5/2001 , a referida entidade tem suas ações voltadas para a 

assistência médica, o amparo moral e a proteção às pessoas portadoras de 
cãncer. Ademais, por meio da informação e da promoção de congressos, 
debates e seminários, conscientiza a sociedade sobre as principais questões 
envolvendo a doença. 

É também sua finalidade captar recursos técnicos e humanos, por meio de 
parcerias com entidades públicas e privadas, inclusive universidades, para 
contribuir, com serviços especializados, para a consolidação do 
conhecimento e do desenvolvimento cientifico no campo da oncologia. 

Em vista da relevância e importância do trabalho da Associação, a 
aprovação deste projeto de lei, no nosso entendimento, é justa e necessária. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
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1.535/2001, nos termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 21 de junho de 2001 . 
Elaine Matozinhos, relatora. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.536/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De iniciativa do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo - ASVP -, 
em Carbonita. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto conforme dispõe o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Asilo São Vicente de Paulo de Carbonita presta auxilio de inestimável 

valor aos idosos carentes, fornecendo-lhes moradia, alimentação, vestuário, 
assistência médica e lazer. 

É importante salientar que, ao desenvolver suas atividades, a entidade trata 
de forma igualitária a todos que buscam seus serviços, sem discriminação de 
raça, cor, sexo ou religião. 

Dessa forma, vem cumprindo o seu objetivo primordial de promover o bem-
estar de pessoas que, muitas vezes, não encontram conforto e carinho no 
seio familiar. 

Pelo importante trabalho que realiza, é justo e meritório conceder-lhe o 
titulo declaratório de sua utilidade pública. 

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

1.536/2001 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 2001 . 
Adelino de Carvalho, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.551/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado João Leite, tem por objetivo 
declarar de utilidade pública a Associação Projeto Pequeninos - PROPEG -, 
com sede no Município de Sete Lagoas. 

Submetida a matéria preliminarmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
lhe apresentou a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar 



conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A Associação Projeto Pequeninos tem por finalidade dar assistência a 
crianças e adolescentes carentes Para tanto, desenvolve um trabalho social 
que inclui educação, saúde, recreação e ensino profissionalizante. Assim, 
busca aliviar o sofrimento das pessoas necessitadas, promover sua 
dignidade e integridade, proporcionando-lhes, enfim, uma vida melhor. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.551/2001 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 2001 . 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 
37/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei 
Complementar n° 37/2001 tem por objetivo alterar o Anexo 11 da Lei 
Complementar n° 59, de 18/1/2001 , que contém a organização e a divisão 
judiciárias do Estado. 

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria com as Emendas n°s 1 a 4, que apresentou. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Com a promulgação da Lei Complementar n° 59, de 2001 , que contém a 

organização e a divisão judiciárias do Estado, o Município de Piedade do Rio 
Grande passou a integrar a Comarca de Barbacena, em decorrência de 
emenda parlamentar que o retirou da Comarca de Andrelãndia. 

Ocorre, porém, que o Município de Piedade do Rio Grande, para os efeitos 
de jurisdição, sempre pertenceu à Comarca de Andrelândia, o que pode ser 
constatado nas organizações judiciárias de 1959, 1965, 1970, 1975, 1988 e 
1995, conforme consta na justificação do projeto. Esse período de 
aproximadamente 40 anos em que o referido município esteve submetido à 
jurisdição de Andrelândia fez nascer fortes vínculos históricos e culturais 
entre os habitantes de ambas as localidades, fato que não pode ser ignorado 



663 
pelo legislador, especialmente porque o trabalho de elaboração normativa 
deve, na medida do possível, preservar os laços históricos preexistentes. A 
inobservância desse critério poderia comprometer o aperfeiçoamento da 
função jurisdicional em Minas Gerais, que foi o parâmetro norteador da 
vigente Lei Complementar n° 59. 

Se o Município de Piedade do Rio Grande, historicamente, sempre 
pertenceu à Comarca de Andrelândia, por que submetê-lo à jurisdição de 
Barbacena? Existe, efetivamente, razão histórica ou critério técnico que 
justifique o rompimento dessa tradição? Esse novo enquadramento atenderia 
às necessidades dos jurisdicionados e às conveniências do Tribunal de 
Justiça? 

Todas as resoluções e leis precedentes que tratavam da organização e da 
divisão judiciárias no Estado mantiveram aquele município atrelado à 
jurisdição de Andrelândia. Além disso, a Comarca de Barbacena compreende 
uma pluralidade de municípios, a saber, Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, 
Bias Fortes, Desterro do Melo, lbertioga, Ressaquinha, Santa Bárbara do 
Tugúrio, Santana do Garambéu, Santa Rita do lbitipoca e Senhora dos 
Remédios, o que justifica a não-inclusão de novos municípios, principalmente 
porque o Município de Piedade do Rio Grande não mantém vínculo histórico 
com a Comarca de Barbacena. 

Dessa forma, parece-nos mais conveniente e razoável ser fiel à força do 
costume e ao peso da tradição cultural, que sempre influenciaram a atuação 
do legislador, para retirar o município em questão da jurisdição de Barbacena 
e reinseri-lo na Comarca de Andrelândia , à qual esteve vinculado por quatro 
décadas. 

É oportuno salientar, ainda. que o retorno de Piedade do Rio Grande à 
comarca de origem, além de corrigir um equívoco na vigente lei de 
organização e divisão judiciárias mineira, atende ao anseio dos habitantes da 
comunidade, que, por meio do Prefeito Municipal, têm feito reiteradas 
solicitações com essa finalidade ao Tribunal de Justiça, segundo informação 
do Presidente dessa Corte, na justificação do projeto. 

Por ocasião do exame preliminar de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou algumas 
emendas à proposição, entre as quais se destaca a Emenda n° 4, 
estabelecendo que as comarcas que sediarem Câmaras Regionais do 
Tribunal de Alçada serão classificadas na entrância especial, a contar da data 
de sua instalação. A emenda visa a suprir uma lacuna no texto da lei no 
tocante ao enquadramento de algumas comarcas na entrância especial, uma 
vez instaladas as Câmaras Regionais pela Corte Superior do Tribunal de 
Justiça. Assim, comarcas como Uberlândia, Juiz de Fora, Governador 
Valadares e Pouso Alegre, entre outras, passariam a ser enquadradas na 
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entrância especial desde a efetiva implementação de tais câmaras, 
observados os critérios de disponibilidade financeira e demanda jurisdicional. 

A recém-promulgada Lei Complementar n° 59, de 2001 , contém uma 
incoerência no inciso I do art. ao, ao incluir na 23 entrância as comarcas com 
menos de 250 mil habitantes e duas ou mais varas. Ora, não faz sentido 
manter no texto da lei o critério populacional para a classificação das 
comarcas, por traduzir elemento de incerteza que dificultaria sobremaneira a 
interpretação e aplicação da lei de organização e divisão judiciárias. Isso 
porque, a prevalecer essa dicção normativa, o Judiciário mineiro estaria 
sempre vinculado ao resultado do censo realizado pelo IBGE, que ocorre a 
cada 1 O anos, para promover a nova classificação das comarcas, o que 
demonstra o equívoco do elemento populacional. 

Ademais, por ocasião da tramitação do ex-Projeto de Lei Complementar no 
17/99, que se converteu na atual Lei Complementar n° 59, constava na 
redação do vencido, mais precisamente no inciso I do art. ao, que as 
comarcas com mais de 250 mil habitantes seriam classificadas na entrância 
especial. Entretanto, esse critério foi rejeitado pelo Plenário da Assembléia 
Legislativa, em decorrência de emenda parlamentar apresentada no 2° turno, 
ratificando o parecer da Comissão de Administração Pública, que opinara 
pela supressão daquele dispositivo. Se o elemento populacional foi extirpado 
do texto como parâmetro para o enquadramento na entrância especial, por 
que razão utilizá-lo para a classificação das comarcas de 23 entrância? 

Assim, claro está que o atual inciso I do art. ao da Lei Complementar n° 59 
contém um grave equívoco, uma incoerência nitidamente perceptível, que 
deve ser corrigida para não comprometer a eficácia do texto legislativo, razão 
pela qual apresentamos, na conclusão deste parecer, a Emenda n° 5, que 
acrescenta artigo ao projeto, para dar nova redação ao citado dispositivo. 

Por outro lado, deve-se ressaltar que existem algumas comarcas no Estado 
que, em razão do grande contingente populacional, aliado ao intenso número 
de feitos, poderiam ser classificadas na entrância especial, como é o caso 
das Comarcas de Juiz de Fora, Patos de Minas, Poços de Caldas, Montes 
Claros, Governador Valadares, Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia, 
atualmente enquadradas na 23 entrância pela Lei Complementar n° 59. Se as 
Comarcas de Coronel Fabriciano, lpatinga e Timóteo, que compõem a 
Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, foram erigidas à condição de 
entrância especial pelo simples fato de constitufrem dada circunscrição, por 
que razão as comarcas anteriormente mencionadas, onde o movimento 
forense é bem mais expressivo, não poderiam receber o mesmo tratamento 
do legislador complementar? 

Para exemplificar, a Comarca de Timóteo, que compreende também os 
Municípios de Jaguaraçu e Marliéria, tem uma população total de 7a.350 
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habitantes, segundo dados do censo de 2000, realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE. O Município de Juiz de Fora, por 
sua vez, conta uma população de 447.141 habitantes, ao passo que 
Uberlândia tem 500.095 habitantes, isso sem incluir a população dos demais 
municípios que integram essas comarcas. Entretanto, à luz da vigente lei de 
organização e divisão judiciárias, a Comarca de Timóteo enquadra-se na 
entrância especial, enquanto as de Juiz de Fora e Uberlândia estão 
classificadas na 2a entrância. 

Como se vê, existe um contra-senso e uma incoerência inaceitáveis na 
legislação judiciária mineira, que estabeleceu tratamento privilegiado para 
certas comarcas menores, em detrimento de outras com maior volume de 
feitos, maior número de magistrados e mais populosas, o que não se 
harmoniza com a premissa básica de modernização e aperfeiçoamento da 
atividade judicante em Minas Gerais. 

Para corrigir esse equivoco, julgamos oportuna a apresentação das 
Emendas n°s 6 e 7, na conclusão desta peça opinativa, as quais incluem 
artigos na proposição para acrescentar parágrafo ao art. ao da Lei 
Complementar n° 59, bem como para modificar seu Anexo I, de modo a 
retirar as comarcas anteriormente mencionadas da segunda entrância e 
enquadrá-las na entrância especial, acatando sugestões dos Deputados 
Agostinho Silveira, Ermano Batista e Sebastião Navarro Vieira, a deste em 
relação à Comarca de Poços de Caldas. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 37/2001 com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 5 a 7, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O inciso I do art. ao da Lei Complementar n° 59, de la de janeiro 

de 2001 , passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. ao- ........... .. ....................... .. ...... ................. .. .. .... . 
I -de segunda entrância, aquelas com duas ou mais varas;".". 

EMENDA N° 6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. ao da Lei Complementar n° 59, de 1a de janeiro de 2001 , 

fica acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art. ao- ..... ... ...... .... ......................... ..... ........................ . 
§ .... - As Comarcas de Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes 

Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Uberaba e 
Uberlândia são classificadas na entrc~mcia especial, independentemente da 
instalação das Câmaras Regionais do Tribunal de Alçada.".". 
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Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... - No Anexo I da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001 , 
na parte referente à Classificação das Comarcas, os incisos I e 11 passam a 
vigorar na forma do anexo desta lei.". 

"Anexo 
Classificação das Comarcas (art. 1 O, I, "a" e "b") 

* O quadro referente ao Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 23.6.01 . 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento 

Rodrigues - Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.210/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em epígrafe altera a 
Lei n° 10.366, de 28/12/90, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -IPSM. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública manifestou-se pela 
aprovação do projeto e propôs o Substitutivo n° 2. 

Em seguida, veio a proposição a esta Comissão, que deliberou baixá-la em 
diligência ao IPSM. 

Por meio do Ofício n° 8/2001 - DG/APC. de 15/5/2001 , o IPSM deu por 
cumprida a diligência, apresentando elementos técnicos, e, em vista destes, 
estamos exarando nossa opinião sobre a matéria. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta tem por objetivo alterar a legislação do IPSM no 

tocante aos dependentes dos segurados. 
Entendemos que a proposição, aperfeiçoada na forma do Substitutivo n° 2, 

traz avanços à legislação. Elimina a exigência do interregno de cinco anos de 
união estável para inscrição do companheiro como dependente, possibilita 
legalmente a filiação de enteado e resolve o problema do cônjuge 
dependente que venha a se separar. 

A inclusão dos enteados apenas supre lacuna no texto atual, visto que o 
IPSM, por decisão administrativa, já os aceita, tão-somente exigindo que 
comprovem não ter condições de manter o próprio sustento. 

A alteração referente ao ex-cônjuge implica perda de direitos na hipótese 
mencionada. Assim, ambas as mudanças não acarretam significativo 
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aumento de despesa. 

Quanto à supressão da exigência do período mmrmo de cinco anos de 
união estável, esta pode acarretar aumento de despesa. Todavia o IPSM 
manifestou-se favorável a ela, e o Supremo Tribunal Federal firmou 
entendimento de que quando o benefício é criado diretamente pela 
Constituição, como no caso em tela, embasado no § 3° do art. 226 da Carta 
Magna, não existe óbice à sua concessão. 

Entretanto não temos como deixar de acolher alguns argumentos do IPSM 
sobre a proposição. Com relação à inscrição do companheiro, segundo o 
Instituto, a experiência tem demonstrado que a declaração do segurado deve 
ser complementada, quando considerada necessária, por sindicãncia social. 
Ademais, o casamento religioso não deve ser considerado condição 
suficiente para comprovação da união. 

Segundo o IPSM, a possibilidade de os pais concorrerem com o cônjuge, 
companheiro e filho à prestação previdenciária acarretará significativa 
geração de despesa, sem a correspondente fonte de custeio, contrariando, 
assim, o§ 5° do art. 195 da Constituição da República. 

Também de acordo com o IPSM, a proposta de se considerar como 
economicamente dependente a pessoa que tiver renda inferior a três salários 
mínimos em vez de um, como ocorre atualmente, acarretará visível 
desequilíbrio atuarial. Além de ser inconstitucional em decorrência do 
argumento anterior, seria também por configurar vinculação ao salário 
mínimo, ferindo o art. 7°, inciso IV, da Carta Magna. 

Por outro lado, nos termos do art. 19 do regulamento do IPSM, aprovado 
pelo Decreto n° 22.461 , de 1982, o Instituto já concede assistência à saúde 
ao pai inválido, à mãe e ao filho solteiro com idade entre 18 e 24 anos, desde 
que estudante do 2° grau ou de curso superior. A proposta pretende ampliar 
o leque desses beneficiários. Concordamos com o IPSM que isso desvirtuaria 
a finalidade da entidade, voltada para a medicina militar, além de implicar 
novas despesas. 

Finalmente, tendo em vista a alteração anterior e visando tornar mais 
preciso o texto legal, entendemos conveniente manter o "caput" do art. 1 O da 
Lei n° 10.366, de 1990, com sua redação atual. 

Consubstanciamos todas essas alterações nas Emendas n°S 1 e 2, 
apresentadas ao final desta peça opinativa. Assim, deixam de existir óbices 
de natureza orçamentário-financeira à tramitação do projeto de lei. 

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

1.210/2000 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de 
Administração Pública, com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
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Dê-se ao art. 1° do Substitutivo n° 2 a seguinte redação: 
"Art. 1° - Os§§ 1° e 2° do art. 10 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 

1990, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido 
do§ 3°, apresentado a seguir: 

'Art. 10 - .................................... .................................. .. 
§ 1° - Para os fins previstos nesta lei, equipara-se ao filho: 
I - o enteado; 
11 - o menor que, por determinação judicial , se encontre sob a guarda do 

segurado e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação, 
só se admitindo mais de um quando tiverem relação de parentesco, até o 
terceiro grau, com o segurado; 

111 -o menor que se encontre sob a tutela do segurado e não possua bens 
suficientes para o próprio sustento e educação. 

§ 2° - Companheiro é a pessoa com a qual o segurado, na forma do § 3° do 
art. 226 da Constituição da República, convive na mesma residência, como 
se casado fosse, conforme declaração por escrito do segurado e, a critério do 
IPSM, sindicância social. 

§ 3° - Não terá direito á prestação previdenciária o ex-cônjuge, separado 
judicialmente ou divorciado, ao qual não tenha sido assegurada percepção de 
alimentos nem o que houver incorrido em abandono do lar conjugal sem justo 
motivo, declarado judicialmente por sentença transitada em julgado.'.". 

EMENDA N° 2 
Suprima-se o art. 2° do Substitutivo n° 2. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Melo, relator - Luiz Fernando Faria - lvair 

Nogueira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.310/2000 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 1.310/2000, do Deputado Gil Pereira, dispõe sobre a 
criação do Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo da Mamona. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma originalmente 
proposta. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser apreciado em seus 
aspectos de mérito. 

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. 
Fundamentação 

O projeto de lei em tela visa a instituir o Programa Mineiro de Incentivo ao 
Cultivo da Mamona. Tem a finalidade de contribuir para o aumento da 
produtividade e da competitividade do setor e estimular o desenvolvimento de 
tecnologias relativas a essa atividade agrícola. Por meio dele, são 
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apresentadas medidas e diretrizes voltadas para a produção da mamona, 
na formulação de uma política que viabilize o estabelecimento de linhas de 
crédito especiais destinadas ao investimento, ao custeio e à modernização do 
cultivo da mamona. 

A busca de incentivo, embora jà tenha sido objeto de preocupação do 
Governo, não apresentou, ainda, resultados palpáveis. A atividade de 
retomada da cultura da mamona apresenta-se como uma alternativa de 
grande importância a ser oferecida ao pequeno produtor rural do Norte de 
Minas e do vale do Jequitinhonha, as duas regiões mais carentes do Estado. 
Projeto piloto anterior, iniciado em 1998, elaborado pela Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA -, em estágio experimental, 
não atingiu os objetivos previstos, uma vez que não se verificou a 
participação efetiva de todos os setores envolvidos na produção da mamona. 
Será preciso montar um esquema operacional mais seguro para as próximas 
safras. O Norte de Minas, segundo informações do setor governamental, já 
conta com cerca de 20.000ha plantados e com a instalação de duas 
empresas processadoras de óleo de mamona, capazes de esmagar até 200t 
por dia de mamona. Existem, ainda, novas indústrias de processamento em 
fase de implantação nessa região. 

Para debater as questões relevantes dessa área, a Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial promoveu, no ano passado, audiência pública 
para discutir com representantes do Banco do Nordeste do Brasil e outras 
entidades interessadas a canalização de maiores investimentos no setor, por 
meio das linhas de financiamento destinadas aos produtores rurais. Esta 
Comissão põde colher os subsidias necessários para o exame da 
proposição, que atende, em sua essência, ao desejo daqueles que querem 
dar a essa atividade agrícola uma dimensão mais significativa na economia 
regional. 

Com base nessa experiência, estamos acrescentando novas sugestões, 
por meio do Substitutivo n° 1, as quais complementam o conteúdo 
programático do projeto com uma adequada formulação de objetivos. 
Algumas foram apresentadas pela própria SEAPA. Ao procedermos a novo 
ordenamento ao texto, admitimos, também, alterações técnicas na sua 
redação, sem, contudo, alterar o espirito do projeto original. 

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

1.310/2000 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.310/2000 

Dispõe sobre a criação do Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo da 
Mamona - Pró-Mamona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Fica criado, no âmbito do Fundo Estadual de Desenvolvimento 

Rural- FUNDERUR- , de que trata a Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, 
o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo da Mamona- Pró-Mamona . 

Art. 2° - São objetivos do Programa: 
I - estimular o cultivo e o desenvolvimento de tecnologia aplicável à 

exploração da cultura da mamona; 
li- contribuir para a formação de um polo rícino-químico no Estado; 
111 - propiciar o aumento de renda e a geração de empregos no meio rural; 
IV - oferecer ao produtor e seus familiares uma alternativa econômica de 

exploração da propriedade rural, onde se integrem a pesquisa, a assistência 
técnica e o amparo financeiro e gerencial à cadeia produtiva da mamona. 

Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na administração e coordenação do 
Programa: 

I -definir e homologar as áreas de produção; 
11 - incentivar a produção, a industrialização e a exportação, bem como o 

desenvolvimento técnico e econômico do setor; 
111 - desenvolver pesquisas, experimentos e atividades que visem à 

melhoria da cultura da mamona e da qualidade dos produtos derivados; 
IV - desenvolver ações que propiciem a divulgação do Programa e dos 

produtos; 
V - promover entendimentos com as instituições financeiras que atuam no 

Estado com vistas à criação de linhas de crédito especiais destinadas ao 
investimento, custeio e modernização da cadeia produtiva da mamona, além 
daquelas disponíveis no âmbito do FUNDERUR; 

VI - manter convênios e acordos de cooperação técnica com órgãos e 
instituições oficiais e privados, visando estabelecer parcerias e ações 
integradas para a solução de problemas intrínsecos à atividade. 

Parágrafo único - As ações governamentais relativas à implantação e 
acompanhamento do Pró-Mamona serão coordenadas pela Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento- SEAPA - e contarão com 
a participação de representantes dos produtores e dos trabalhadores rurais, 
bem como de empresas e instituições públicas e privadas integrantes da 
cadeia produtiva da mamona. 

Art. 4° - As condições operacionais de financiamento serão negociadas e 
discutidas pela Coordenação do Programa junto aos agentes financeiros, 
previamente, no início de cada safra, considerando-se sempre a rentabilidade 
da atividade e as condições sociais e econômicas dos mutuários. 

Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
a contar 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. 
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Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
João Batista de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Jorge 

Eduardo de Oliveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.421/2001 
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a criação do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 3, 
que apresentou. 

Vem agora a proposição a esta Comissão, a fim de receber parecer de 
mérito, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 1.421/2001 tem por objetivo criar a autarquia Instituto 

de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - com a finalidade de planejar, 
coordenar e executar a polftica agrária e fundiária do Estado, promovendo 
ações destinadas à democratização do acesso e à fixação do homem à terra, 
de acordo com as prerrogativas do desenvolvimento sustentável e do 
Governo do Estado. 

Na Mensagem n° 78/2001 , em que encaminha a proposição, o Governador 
do Estado salienta que a transformação do ITER em autarquia representará 
grande avanço para a implementação da política agrária estadual, clara 
prioridade de seu Governo, uma vez que os beneficios sociais a serem 
proporcionados pela autonomia da entidade rapidamente serão percebidos, 
em virtude das diretrizes e das metas já estabelecidas para a atuação do 
I TER. 

A nosso ver, a política de desenvolvimento social e econômico nos setores 
agrário e fundiário, que ora vem sendo implementada pelo Executivo, dará 
um salto de qualidade muito sensível com a transformação do ITER da 
condição de órgão da administração direta para entidade dotada de 
personalidade jurídica própria, passando a integrar a administração 
descentralizada. Dotada de autonomia administrativa e financeira, essa 
autarquia poderá, sem as amarras que cercam a atual situação do ITER, 
implementar essa política com muito mais eficiência e dinamismo. 

Conforme consta na Mensagem n° 73/99, encaminhada a esta Casa por 
ocasião da criação do ITER na estrutura da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral, Minas Gerais, naquela época, registrava 
4.602 famílias em acampamentos espalhados em 45 municípios à espera de 
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terra para trabalhar, e dados do IPEA indicavam 1.600.000 pessoas em 
nosso território, compondo o quadro negro e assustador da fome e da 
miséria. 

Daí a necessidade de se arrecadarem e distribuírem terras para garantir a 
sua função social e proporcionar o direito de acesso a elas pelos 
trabalhadores rurais sem terra. Medidas dessa natureza são imprescindíveis 
para resolver essa imensa dívida social, que se vem arrastando por anos a 
fio na triste história do Pais. Para se ter uma idéia, fontes do Governo 
Estadual estimam que cerca de 11 .000.000 hectares de terras são devolutas, 
vale dizer, pertencem ao poder público estadual. É preciso conhecê-las pelos 
instrumentos apropriados e dar-lhes destinação adequada. Para tanto, o 
Governo precisa estar bem instrumentalizado. Não temos dúvida, uma 
autarquia bem-estruturada e com recursos financeiros suficientes pode muito 
bem cumprir esse papel, sem atropelos e de forma democrática. 

A estrutura proposta para o ITER no Projeto de Lei n° 1.421/2001 não 
apresenta inovações, se a compararmos com os modelos das demais 
autarquias existentes no Poder Executivo. Não obstante, destacamos três 
medidas importantes. A primeira diz respeito à composição do seu Conselho 
de Administração. Esse órgão, com competência para estabelecer as normas 
gerais de administração da autarquia, é composto de 15 membros, sendo 
sete do Governo, sete da sociedade civil e um dos servidores da instituição. 
Como se observa, há paridade na representação do Conselho. Assim sendo, 
reconheceu-se que a sociedade civil , em especial os trabalhadores rurais 
indicados pelas organizações dos movimentos sociais, desempenham papel 
fundamental na condução dessa política. A segunda é em relação ao quadro 
de servidores de carreira. O projeto não cria cargos de provimento efetivo. A 
composição desse quadro decorrerá de remanejamentos, a serem 
estabelecidos pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração. Tal providência é muito pertinente. Com efeito, evita novos 
õnus ao combalido eráno do Estado e aproveita a experiência desses 
agentes públicos. Em terceiro lugar, o projeto prevê recursos para o ITER da 
ordem de R$13.000.000,00, sem onerar o orçamento geral do Estado, 
conforme estabelece o parágrafo único do art. 21. Por fim, a proposição 
contempla, ainda, a previsão de transferência de terras públicas, dominiais e 
devolutas para comporem o patrimônio da instituição. Portanto, o ITER terá 
todas as condições para atuar. São essas as razões que nos levam a opinar 
favoravelmente à matéria. 

O projeto, entretanto, necessita de alguns ajustes. Em relação à Emenda n° 
1, da Comissão de Justiça, que trata da natureza dos cargos comissionados, 
faz-se necessária uma pequena alteração em face do art. 23 da Constituição 
do Estado, que determina que pelo menos um cargo de direção superior deve 
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ser ocupado por servidor de carreira. Nesse sentido, apresentamos a 
Subemenda n° 1 à Emenda no 1. Em relação à Emenda n° 2, também da 
Comissão de Constituição e Justiça, observa-se que ela engessao Executivo 
na conformação do quadro de servidores de provimento efetivo e de função 
pública do ITER, uma vez que será necessária a produção de outra lei para a 
implantação efetiva desse quadro. Vale lembrar que o instituto da 
redistribuição de servidores, com os respectivos cargos, vem sendo usado no 
âmbito federal, como se verifica nas Leis n°s 9.850, de 26/10/99, 8.993, de 
24/2/95, 8.634, de 12/3/93, entre outras, sem as amarras impostas na 
redação proposta pela Comissão de Justiça. A redistribuição se presta mais à 
organização do Estado, no sentido da utilização racional do potencial humano 
da administração pública. Necessário se faz também adequar a Lei n° 
13.662, de 17/7/2000, que dispõe sobre o fundo rotativo FOMENTAR-
TERRA, destinado ao custeio de atividades agrícolas de assentados, às 
medidas consignadas na proposição, de sorte que esse fundo passe a ter 
como órgão gestor o ITER e como agente financeiro o BDMG. Nesse sentido, 
estamos apresentando emenda para promover o ajuste necessário na 
mencionada lei e propondo a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, apresentada 
pela Comissão de Justiça. A Emenda n° 4, de autoria do Deputado Hely 
Tarqüínio, aprovada por esta Comissão, integra o parecer. Essa emenda visa 
acrescentar ao Conselho de Administração membros do Poder Legislativo, do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual. 

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

1.421/2001 com a Emenda n° 3, da Comissão de Constituição e Justiça, as 
Emendas n°s 4 e 5, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e a Subemenda no 1 à 
Emenda n° 2, a seguir apresentadas. A aprovação das mencionadas 
subemendas prejudica as Emendas n°s 1 e 2. 

EMENDA N° 4 
Acrescentem-se ao art. 6° os seguintes incisos: 
"Art. 6° - ...................................................... .. 
XI - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, sendo indicados um pelo Líder da Maioria e um pelo Líder da Minoria; 
XII - um do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 
XIII- um representante da Procuradoria-Geral de Justiça.". 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art ..... - O "caput" do art. 6° da Lei n° 13.662, de 17 de julho de 2000, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 6° - O FOMENTAR-TERRA terá como órgão gestor o Instituto de 

Terras do Estado de Minas Gerais - !TER -e como agente financeiro o Banco 
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de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG.'. ". 

SUBMENDA N° 1 A EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao art. 16 o seguinte parágrafo único, dando-se ao "caput" a 

seguinte redação: 
"Art. 16 - Ficam criados no Quadro Especial do Instituto de Terras do 

Estado de Minas Gerais os seguintes cargos de provimento em comissão, 
destinados ao quadro que compõe a estrutura básica da autarquia: 

Parágrafo único - Aplicam-se aos cargos em comissão de que trata este 
artigo os percentuais do art. 2° da Lei n° 9.530, de 29 de dezembro de 1987, 
ressalvados os cargos de Diretor-Geral e de Chefe de Gabinete e três cargos 
de Diretor, de recrutamento amplo, e um cargo de Diretor, de recrutamento 
limitado. 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação: 
"Art. 14 - A composição do quadro de provimento efetivo e de função 

pública do ITER será resultante: 
I - do remanejamento: 
a) de servidores, com os respectivos cargos e funções públicas, lotados na 

Superintendência-Geral Fundiária, integrante da estrutura orgânica da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, ou 
colocados à sua disposição; 

b) de servidores, com os respectivos cargos e funções públicas, mediante 
proposta da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração; 

c) de cargos vagos, mediante proposta da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração; 

11 - de cargos criados em lei. 
§ 1°- Os remanejamentos efetivar-se-ão por ato do Governador do Estado, 

que poderá promover a adequação da denominação e a especificação dos 
cargos e das funções, sem aumento de despesa, mantido o mesmo nível do 
servidor, assegurados os direitos e as vantagens pessoais, no prazo de 
noventa dias contados da data de publicação desta lei. 

§ 2°- O remanejamento de que trata este artigo será precedido de consulta 
ao servidor, que terá o prazo de trinta dias para manifestar-se. 

§ 3° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, no prazo 
de cento e vinte dias contados da vigência desta lei, projeto de lei relativo ao 
plano de carreira dos servidores do ITER. 

§ 4° - Enquanto não for aprovada a lei a que se refere o parágrafo anterior, 
aplicar-se-ão ao servidor remanejado as normas da carreira de origem, para 
todos os efeitos legais. 

§ 5° - Para atender ao disposto neste artigo, fica o Poder Executivo 
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autorizado a transferir para o ITER, no montante correspondente, 
recursos orçamentários destinados ao custeio de pessoal provenientes dos 
órgãos e das entidades de origem dos servidores remanejados.". 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Hely Tarqüínio, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sebastião Navarro 

Vieira - Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.050/2000 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivo José, o Projeto de Lei n° 1.050/2000 cria o 
Programa de Incentivo à Apicultura do Estado de Minas Gerais - PROMEL - e 
dá outras providências. 

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 
e 2, retoma a proposição a 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 
O projeto em análise, na forma aprovada no 1° turno, com duas emendas 

desta Comissão, dispõe que o Estado incentivará o desenvolvimento da 
apicultura e adotará medidas preventivas para evitar a destruição das 
abelhas melíferas, nativas e polinizadoras, as quais passam a ser objeto de 
proteção, conservação e preservação. Entre as competências atribuídas ao 
Poder Executivo na criação do programa de incentivo à apicultura estão: 

a identificação das áreas de maior potencial apícola no Estado; a 
regulamentação da atividade apícola, mediante a criação de instrumentos de 
controle de qualidade e de origem dos produtos e de cadastro de apicultores; 
a promoção do desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao melhoramento 
das atividades apicolas, das tecnologias de produção e da qualidade dos 
produtos; o incentivo ao consumo de mel e de outros produtos apícolas, por 
meio de campanhas informativas sobre os benefícios de seu uso, até mesmo 
na merenda escolar e na cesta bàsica; a integração da atividade apícola aos 
programas de recomposição de florestas nativas e de proteção e de 
recuperação de áreas degradadas; o incentivo e o fomento à exportação de 
produtos apicolas e a criação de mecanismos de incentivos creditícios e 
fiscais para a atividade apícola. 

O assunto foi amplamente debatido em audiência pública promovida por 
esta Comissão no dia 25 de outubro, com a presença de técnicos e entidades 
representativos do setor, que enfatizaram a relevância econômica, social e 
ecológica dessa atividade. Os participantes demonstraram a grande 
preocupação dos apicultores com a falta de uma ação do Estado na 
organização desse setor da produção agrícola. O projeto, na forma aprovada 
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no 1° turno, estabelece responsabilidade para o Estado, apontando os 
critérios para a sua ação. Por força de emenda desta Comissão, foi acrescida 
a proposta de criação de instrumentos de controle da qualidade e da origem 
dos produtos apícolas, uma das principais reivindicações dos apicultores. 
Outra modificação relevante trata da participação, no planejamento e na 
execução das ações previstas no projeto, dos produtores, das associações a 
que pertencem e das demais entidades ligadas ao setor. 

Estamos certos de que a proposição, em sua forma atual, atende às 
reivindicações então apresentadas a esta Comissão. 

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

1.050/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
João Batista de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Jorge 

Eduardo de Oliveira. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.050/2000 

Cria o Programa de Incentivo à Apicultura do Estado de Minas Gerais -
PROMEL- e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Estado incentivará o desenvolvimento da apicultura e adotará 

medidas preventivas para evitar a destruição das abelhas melíferas, nativas e 
polinizadoras. 

Parágrafo único - As abelhas e a flora melífera nativa são objetos de 
proteção, conservação e preservação no Estado. 

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, no exercício das atividades de que 
trata o art 1° : 

I - identificar as áreas de maior potencial apicola no Estado; 
11 - regulamentar a atividade apicola, mediante a criação de instrumentos 

de controle de qualidade e de origem dos produtos e de cadastro de 
apicultores; 

111 -promover o desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao melhoramento 
das atividades apicolas, das tecnologias de produção e da qualidade dos 
produtos; 

IV - prestar assistência técnica aos apicultores, em especial quanto aos 
aspectos ligados ao cooperativismo e outras formas de associativismo; 

V - promover a formação profissional dos apicultores, mediante a 
realização de cursos, palestras e seminários, com ênfase nos aspectos 
gerenciais; 

VI - registrar e fiscalizar as unidades de beneficiamento de mel e de outros 
produtos apicolas; 
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VIl - incentivar o consumo de mel e de outros produtos apícolas, por 

meio de campanhas informativas sobre os benefícios de seu uso, até mesmo 
na merenda escolar e na cesta básica; 

VIII - fiscalizar a utilização de agrotóxicos e de outros produtos químicos 
nocivos às abelhas nas áreas de produção melífera; 

IX - adotar medidas sanitárias contra a contaminação dos apiários por 
produtos químicos ou por patógenos, parasitas, pragas e doenças oriundos 
de produtos apícolas de outros Estados e países; 

X - integrar a atividade apícola aos programas de recomposição de 
florestas nativas e de proteção e de recuperação de áreas degradadas; 

XI - incentivar e fomentar a exportação de produtos apícolas; 
XII - criar mecanismos de incentivos creditícios e fiscais para a atividade 

apícola. 
§ 1 o - Para a consecução das medidas previstas no artigo, será 

assegurada, no planejamento e na execução das ações, a participação de 
representantes de classe e de cooperativas ou associações de apicultores, 
bem como a de instituições públicas e privadas ligadas à assistência técnica 
e à extensão rural, ao ensino, à pesquisa e ao fomento da atividade apícola. 

§ 2° - A regulamentação a que se refere o inciso 11 incluirá a definição de 
métodos para o transporte das abelhas e a distância entre os apiários. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.235/2000 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n° 

1.235/2000 visa a regulamentar o art. 297 da Constituição Estadual. 
Aprovado no 1° turno, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer 

no 2° turno, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

O projeto de lei em estudo visa a integrar os sistemas de informação das 
Polícias Militar e Civil. 

A unificação dos órgãos de informação e inteligência dessas corporações é 
um objetivo de vários Estados da Federação. 

A matéria foi aprovada em 1° turno, sem emendas. Tem como objetivo 
principal unificar as ações que visam à segurança da coletividade, por meio 
de troca eficiente de informações entre as duas Polícias. É essencial que, 
antes da fase investigativa, haja coleta de informações e dados, culminando 
em minucioso e claro relatório. A implantação de uma central única de 
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informações, comandada pelo Poder Executivo e com regimento próprio, 
resolveria os desencontros freqüentes de dados entre as Polícias, além de 
minorar os problemas decorrentes de atos irregulares e de deficiências 
estruturais que se tornaram públicos. 

A matéria é da mais alta importância; o trabalho policial deve ser integrado, 
rápido e eficaz. A segurança pública do Estado não pode ser sobrestada 
pelos desencontros freqüentes entre as duas corporações. O projeto não só 
beneficia o trabalho das corporações, como também tranqüiliza a 
comunidade. Dessa forma, a aprovação da matéria nesta Casa tornará mais 
eficiente o policiamento do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 

n° 1.235/2000 na forma original. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Hely Tarqüinio, Presidente - Cabo Morais, relator - Sebastião Navarro 

Vieira - Cristiano Canêdo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

N° 28/2000 
Comissão de Redação 

O 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, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o 
turno, com a rejeição, em votação destacada, do art. 18 do projeto e do inciso 
XV do art. 66 da Lei Complementar n° 34, de 1994, acrescentado pelo art. 1° 
da proposição. 

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. 

Em vista do número de alterações introduzidas nos arts. 89 e 195 da Lei 
Complementar n° 34, esta Comissão propõe, em conformidade com os 
princípios da técnica legislativa, que esses dispositivos sejam exclufdos do 
art. 1°, passando a constar nos arts. 2° e 3° da proposição. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 28/2000 
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, 

que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado, e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei Complementar n° 34, 

de 12 de setembro de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
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"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 eventuais 
compensações decorrentes da designação prevista no inciso XLIV. 

Art. 27 - O Conselho Superior do Ministério Público é 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- .............. ........... ...... .......... .. ............. ........ .......... . 
111 - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de Falências e 

Concordatas; 

V - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de Registros 
Públicos. 

Art. 60- .................................................................. .. .... ... . . 
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 

Histórico e Cultural; 
111- Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público; 
IV - Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, de 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 Justiça de Defesa dos Direitos dos Deficientes e Idosos; 
XI -Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude. 
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§ 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 interesse comum. 

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

serviço de relevãncia pública. 

Art. 75 - .... .. ... ................... ..................... ...... ............... .... ................ .. . 
V - coordenar e sistematizar as ações dos órgãos de execução, integrar e 

uniformizar sua atuação e exercer outras funções compatíveis com sua 
finalidade, vedados o exercício de atividade 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 
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° - Em cada comarca do interior e da Capital, funcionará uma Secretaria 
das Promotorias, 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 da 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 - O cargo de direção, de provimento em comissão, integrante do 
Quadro Permanente será provido, exclusivamente, por servidor ocupante de 
cargo dos Quadros Específicos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares 
do Ministério Público, salvo o da Diretoria de Informática. 

§ 2° - O provimento previsto no § 1 o ocorrerá após a vacãncia dos 
respectivos cargos. 

Art. 88- São órgãos de assessoramento do Procurador-Geral de Justiça: 
I - o Procurador-Geral de Justiça Adjunto; 
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11- o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; 
111- a Secretaria-Geral; 
IV - a Assessoria Especial. 

Art. 94- ......................................... .............................................. . 
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§ 1° - O Procurador-Geral de Justiça poderá conceder aos estagiários, a 
título de bolsa de estudo, auxílio 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 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 subsídio respectivo e serão 
revistos sempre que se modificar o valor devido áqueles que estejam em 
atividade, na mesma data e em idêntico percentual. 

õ ...... . .. .................................................. . ............................... .. ....... ... . 

o 

Art. 119- .......................................................................... ..... .... .. .. 
li - auxílio-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 
os vencimentos e as vantagens integrais do cargo, admitida a sua conversão 
em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou a 
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Art. 147 - Por falecimento do 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 pelo 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 
prerrogativas, as vedações, os vencimentos e as vantagens do cargo de 
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° -A alteração da classificação da comarca não implicará promoção nem 
rebaixamento do Promotor, que poderá nela permanecer ou ser removido. 

Art. 180 - O membro do Ministério Público promovido ou removido entrará 
em exercício 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 para 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 quem preencha o último requisito e aceite o 
cargo, mediante indicação do Conselho Superior do Ministério Público. 
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§ 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 de um ano, salvo se não houver interessado no 
preenchimento da vaga. 

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 a membro do Ministério Público residir em imóvel 
locado por município ou receber auxílio do poder público municipal, a 
qualquer título.". 

Art. 2°- O "caput" do art. 89 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro 
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido 
do § 1 o a seguir e transformando-se seu parágrafo único em § 2°: 

"Art. 89 - O Procurador-Geral de Justiça Adjunto é de livre escolha do 
Procurador-Geral de Justiça. 

§ 1°- Compete ao Procurador-Geral de Justiça Adjunto: 
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 dos processos oriundos dos Tribunais e a sua 

distribuição entre os Procuradores de Justiça com atuação nos respectivos 
colegiados, observada 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 que atuam nos Tribunais; 

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

VI- exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas.". 
Art. 3°- O art. 195 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, 
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§ 2° - A remoção por permuta, no caso da elevação da entrância da 
Promotoria de Justiça, somente será admitida entre Promotorias de mesma 
entrância.". 

Art. 4° - 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. 5° - Os Promotores de Justiça classificados na entrância inicial e na 
entrância final na data de vigência desta lei complementar serão 
classificados, respectivamente, na primeira entrância e na segunda entrância, 
observada a ordem de antigüidade. 

Art. 6°- Os Promotores de Justiça classificados na entrância intermediária 
na data de vigência desta lei complementar conservarão essa classificação 
até que sejam promovidos para a segunda entrância. 

Art. 7°- Os Promotores de Justiça classificados na entrância intermediária 
na data de vigência desta lei complementar terão preferência sobre os 
Promotores de Justiça integrantes da primeira entrância e os Promotores de 
Justiça Substitutos para a promoção á segunda entrância. 

Art. 8° - O Promotor de Justiça titular de Promotoria de Justiça de comarca 
que, por força desta lei complementar, tenha sido classificada em entrância 
mais elevada que nela permanecer receberá, enquanto se mantiver nessa 
situação, os subsidies referentes à entrância mais elevada. 

Art. 9° - Em caso de vacância, em comarca com Promotorias de Justiça de 
entrância especial, fica assegurada a remoção interna aos Promotores de 
Justiça integrantes da comarca que possuam a mesma classificação da 
Promotoria a ser preenchida. 

§ 1° - Permanecendo a vacância prevista no "caput", a Promotoria de 
Justiça será provida por remoção ou promoção. 

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

§ 3° - Procedimento igual ao descrito neste artigo será adotado para as 
comarcas com Promotorias de Justiça de primeira entrância e de segunda 
entrância. 

Art. 1 O - O Promotor de Justiça de primeira entrância cuja Promotoria, por 
força desta lei complementar, tenha sido classificada na segunda entrância 
somente poderá pleitear remoção de uma Promotoria para outra da mesma 
comarca ou mediante permuta com Promotor de Justiça que esteja na 
mesma situação. 

Art. 11 -O Promotor de Justiça classificado na segunda entrância na data 
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de vigência desta lei complementar e cuja comarca tenha Promotoria de 
Justiça classificada na entrância especial somente poderá pleitear remoção 
por permuta com Promotor de Justiça que se encontre na mesma situação. 

Art. 12 - O Promotor de Justiça classificado na entrância intermediária, 
extinta por esta lei complementar, cuja promotoria tenha sido classificada na 
segunda entrância somente poderá pleitear remoção mediante permuta com 
Promotor de Justiça que se encontre na mesma situação. 

Parágrafo único - O Promotor de Justiça classificado na entrância 
intermediária, extinta por esta lei complementar, poderá pleitear remoção 
para promotoria de primeira entrância que, até a data de vigência desta lei, 
possuía aquela classificação. 

Art. 13 - Os Promotores de Justiça de entrância especial que sejam 
titulares e auxiliares da Promotoria de Justiça do Cidadão têm assegurada, 
na data de vigência desta lei complementar, a sua titularidade na Promotoria 
Especializada correspondente. 

Art. 14 - Os Promotores de Justiça auxiliares de entrância especial têm 
assegurado, na data de vigência desta lei complementar, o exercício de suas 
funções nas Promotorias de Justiça nas quais se encontram lotados. 

Art. 15 - As Promotorias de Justiça criadas por esta lei complementar serão 
instaladas e providas observando-se a conveniência do serviço. 

Art. 16 - A instalação das Promotorias de Justiça criadas por esta lei 
complementar dar-se-á por ato do Procurador-Geral de Justiça, lavrado em 
livro próprio do Ministério Público. 

Art. 17 - Até que, respeitado o disposto no inciso XXXVI do art. 5° da 
Constituição da República, seja implementado o subsídio a ser editado pela 
lei federal prevista no art. 48, 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, I, "c", da Constituição do Estado, dos dispositivos 
da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, e da Lei Federal n° 
8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e 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. 18 - Os proventos de aposentadoria do membro e do servidor do 
Ministério Público serão pagos pela Tesouraria do Ministério Público. 

Art. 19 - 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. 20 - Casos omissos de movimentação e classificação de membros do 
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Ministério Público decorrentes das modificações introduzidas por esta lei 
complementar serão resolvidos pelo Conselho Superior do Ministério Público. 

Art. 21 - 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. 22 - 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. 23 - 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 todo o Estado, 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 Federal 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 Federal 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 Federal 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 
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§ 6 o do art. 5° da Lei Federal 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 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 na 
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da Capital e será dirigida 
por 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, à qual compete proferir 
decisão administrativa definitiva em julgamento dos recursos voluntários e 
necessários interpostos contra as decisões das autoridades julgadoras nos 
processos administrativos. 

Art. 24 -As multas aplicadas nos termos dos arts. 56, I, e 57, "caput", da 
Lei Federal 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. 25 - A implementação dos dispositivos desta lei complementar que 
acarretem aumento de despesa fica condicionada ao estrito cumprimento da 
Lei Complementar Federal 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 
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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. 26 - A hipótese prevista no § 2° do art. 18 da Lei Complementar n° 34, 
de 12 de setembro de 1994, modificado por esta lei, compreende também as 
situações anteriores à vigência desta lei complementar. 

Art. 27 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 28 - 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. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

Anexo 
(a que se refere o art. 4° da Lei Complementar n° , de de de 2001 ). 

Quadro de Pessoal do Ministério Público 
1- Cargos: 
* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
23.6.01 . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 923/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 923/2000, do Governador do Estado, que estabelece o 
processo de produção da Cachaça de Minas, foi aprovado no 2° turno, na 
forma do vencido no 1° tumo. 

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° 923/2000 
Estabelece o padrão de identidade e as características do processo de 

elaboração da Cachaça de Minas e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Poderá ser classificada como Cachaça de Minas a bebida 

fermento-destilada com graduação alcóolica de 38% a 54% v/v (trinta e oito 
por cento a cinqüenta e quatro por cento volume por volume), à temperatura 
de 20° C (vinte graus Celsius), produzida no Estado, que seja: 

I - fabricada em safras anuais, a partir de matéria-prima básica ou 
transformada; 

11 - processada de acordo com as características históricas e culturais de 
cada uma das regiões do Estado; 

111- elaborada e engarrafada na origem. 
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Parágrafo único - As características físicas e químicas da Cachaça de 

Minas, obedecida a legislação federal pertinente, serão descritas na 
regulamentação desta lei. 

Art. 2° - Para os fins desta lei, considera-se: 
I - matéria-prima básica a cana-de-açúcar colhida sem queima, de 

variedade tradicionalmente cultivada na região ou recomendada por 
instituição oficial de pesquisa ou de assistência técnica; 

11 - matéria-prima transformada o produto obtido da reconstituição da 
rapadura ou do melado de cana produzidos a partir da matéria-prima básica; 

111 - safra o ano da colheita da cana-de-açúcar, cuja inscrição é obrigatória 
no rótulo do produto. 

Art. 3° - O mosto para a fabricação da Cachaça de Minas será produzido 
por processo de fermentação exclusivamente natural. 

Parágrafo único - O fermento utilizado na transformação biológica da 
garapa em vinho destilável será: 

I -fabricado com o caldo da cana-de-açúcar, acrescido de milho inteiro ou 
em forma de fubá, vedada a utilização de aditivo químico de qualquer 
natureza para acelerar ou reforçar a fermentação natural; 

11 - obtido a partir das cepas de microorganismos presentes nos próprios 
ingredientes descritos no inciso anterior e na região produtora, proibida a 
utilização de fermento industrializado prensado, conhecido por fermento de 
padaria. 

Art. 4° - O mosto fermentado será destilado em alambiques de cobre 
providos de serpentina também de cobre, no prazo de até quarenta e oito 
horas após a colheita da cana-de-açúcar. 

Art. 5° - O produto destilado do mosto fermentado será separado em três 
partes: cabeça, coração e cauda ou água fraca. 

§ 1 o - A Cachaça de Minas é a fração denominada coração, que 
corresponderá a, no máximo, 80% (oitenta por cento) do destilado final. 

§ 2° - As frações denominadas cabeça e cauda ou água fraca 
corresponderão individualmente a, no mínimo, a 10% (dez por cento) do 
destilado final. 

§ 3°- O percentual de álcool da Cachaça de Minas será de 40% (quarenta 
por cento) a 54% (cinqüenta e quatro por cento) do volume total. 

Art. 6° - Serão produzidos cinco tipos diferentes da Cachaça de Minas, 
designativos do processo de elaboração final do produto: 

I - nova, a engarrafada logo após sua extração; 
11 - descansada, a mantida em descanso em tonel ou barril de madeira por 

um período mínimo de seis meses; 
111 - envelhecida, a submetida a processo de envelhecimento em tonel ou 

barril de madeira, por um período mínimo de dezoito meses; 
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IV - matizada, a resultante da harmonização de um mm1mo de 50% 

(cinqüenta por cento) de cachaça envelhecida com cachaça nova ou 
descansada; 

V - reseNa especial, a resultante de processo de envelhecimento, com 
duração mínima de trinta e seis meses, em tonel ou barril de madeira. 

§ 1°- O tipo do produto constará no rótulo da Cachaça de Minas. 
§ 2° - Admite-se a estandardização da cachaça, desde que sejam utilizadas 

no processamento cachaças elaboradas na forma estabelecida nesta lei e 
produzidas em uma mesma região demarcada e que conste no rótulo o termo 
"produto estandardizado". 

§ 3° - É permitida a infusão da Cachaça de Minas com madeiras, ervas, 
raizes ou frutos, ou com seus extratos naturais, desde que especificados no 
rótulo os componentes utilizados, resguardado o sigilo industrial e vedada a 
utilização de substância artificial. 

§ 4° - É vedado, na fabricação dos tonéis ou barris de envelhecimento, o 
uso de madeira que possa prejudicar as características da cachaça ou 
ensejar risco de contaminação da bebida por compostos tóxicos. 

Art. 7° - Os produtores e estandardizadores que adotarem o processo de 
elaboração da Cachaça de Minas estabelecido nesta lei receberão o 
Certificado de Controle de Origem, emitido pelo órgão estadual competente, 
de acordo com as características culturais e geográficas de cada região 
produtora do Estado. 

§ 1° - O certificado de que trata o "caput" deste artigo não será concedido 
ao produtor que, no processo de elaboração da Cachaça de Minas, 
descumprir as obrigações de natureza fiscal ou o disposto na legislação 
ambiental ou sanitária. 

§ 2° - Compete ao Poder Executivo cancelar, a qualquer tempo, a 
concessão do Certificado de Controle de Origem do produto que deixar de 
apresentar as características da Cachaça de Minas previstas nesta lei. 

Art. 8° - Somente poderá ostentar na embalagem a classificação Cachaça 
de Minas o produto obtido segundo o processo de elaboração previsto nesta 
lei. 

Parágrafo único - A Cachaça de Minas produzida em região demarcada 
conterá , no rótulo, a indicação de sua origem. 

Art. go - O Poder Executivo poderá credenciar laboratórios regionais para 
proceder à análise do produto de que trata esta lei e à emissão de laudos 
técnicos. 

Art. 1 O - Fica designado Dia da Cachaça de Minas o dia 21 de maio, 
correspondente ao inicio da safra. 

Art. 11 - A Cachaça de Minas é a bebida oficial do Governo do Estado e 
será servida em festas, recepções e eventos oficiais em que se ofereçam 
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bebidas alcoólicas. 

Art. 12 - O Poder Executivo criará mecanismos de incentivo ao 
desenvolvimento de programas de: 

I - pesquisa sobre espécies nativas adequadas à fabricação de tonéis 
destinados ao envelhecimento da Cachaça de Minas; 

11 -reflorestamento com as espécies a que se refere o inciso I; 
111 -redução do impacto ambiental gerado pelos resíduos produzidos pelas 

unidades de produção de cachaça. 
Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 

dias contados da data de sua publicação. 
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator- Ojalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 962/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 962/2000, do Deputado Amilcar Martins, que declara o 
pintor lnimá de Paula patrono das artes plásticas no Estado de Minas Gerais, 
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° 962/00 
Declara o pintor lnimá de Paula Patrono das Artes Plásticas no Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado Patrono das Artes Plásticas no Estado de Minas 

Gerais o pintor lnimá de Paula. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.316/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.316/2000, do Deputado Paulo Piau, que declara de 
utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Sacramento, com sede 
no Município de Sacramento, 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. 
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268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que està de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.316/2000 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de 

Sacramento, com sede no Municipio de Sacramento. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Produtores 

Rurais de Sacramento, com sede no Municipio de Sacramento. 
Art. 2 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 o - Revogam-se as disposições em contràrio. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 2001 . 
Amilcar Martins, Presidente - Doutor Viana, relator- Dalmo Ribeiro Silva. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 21/6/2001 , a seguinte comunicação: 
Do Deputado Agostinho Patrús, notificando o falecimento da Sra. Maria 

José Monteiro de Barros Peixoto, ocorrido em 4/6/2001 , em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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ATA DA 68 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 
TAXAS 

Às vinte horas e trinta minutos do dia onze de junho de dois mil e um, 
comparecem no Salão de Eventos do Grande Hotel de Uberaba os 
Deputados Paulo Piau e Miguel Martini, membros da supracitada Comissão. 
O Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião, solicita ao 
Deputado Miguel Matini que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência 
pública, com entidades representativas do Triângulo Mineiro, as altas taxas 
cobradas pelo Governo Estadual e propor medidas visando à reformulação 
da legislação vigente. O Presidente registra a presença dos seguintes 
convidados, a quem convida a tomar assento à mesa: Srs. José Eustáquio 
Barbosa, Vice-Presidente da CDL; José Maria Barra, Vice-Presidente da 
FIEMG; Alexandre Pires, Presidente da OAB-subseção de Uberaba; Miguel 
Ma Tien Min, do Sindicato Rural e da FAEMG; Eclair Gonçalves Gomes, 
Coordenador do PROCON; Mauro Bonfim, consultor da Assembléia 
Legislativa, e Dalton da Paixão, da AGIU- SINDIVESTU. Registra-se, ainda, 
a presença dos Srs. Osvaldir Afonso de Almeida, Presidente do Sindicato de 
Mármore e Granito do Vale do Rio Grande; Arnaldo Santos Júnior, do 
Sindicato do Vestuário de Uberaba; Alécio A lves Pereira, Presidente do 
Sindicato da Indústria Mecânica; Marcelino Marra; Angelo A Ferrarese; 
Carlos Alberto Batista Oliveira, da CDL e da Loja Maçônica 4 de junho; 
Constantino Ramos Felipe, do SINDIPAN; Atafde Higino de Cuba, do 
SINDIPLAST; Alexandre Souza Pires; José Silva da Costa, do Banco Real; 
Edmar Hiroyuki Yoshimura; Laurence de Melo Borges; Fabiano Lopes dos 
Santos, assessor do Deputado Adelmo Carneiro Leão; Dalton da Paixão; 
Lélio Ceabotti ; Adão Batistuta; Antônio Vendramini; Antônio Alberto Stociarini; 
Fúlvio Ferreira; João Batista antunes; Neide Araújo Stociarini e Faker Azur. A 
Presidência tece as considerações iniciais e, a seguir, concede a palavra ao 
Deputado Miguel Martini, autor do requerimento que motivou esta reunião e 
relator da Comissão. Abertos os debates, fazem uso da palavra componentes 
da Mesa e da platéia, 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. 
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Sala das Comissões, 22 de junho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -Ambrósio Pinto. 

ATA DA 648 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Ás quatorze horas do dia treze de junho de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Hely Tarqüínio, 
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. A seguir, o Presidente informa que a 
finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta. Informa, ainda, 
o recebimento do Projeto de Lei n° 1.488/2001, no 1° turno, e designa o 
Deputado Cristiano Canêdo relator da matéria. Passa-se à 18 fase da Ordem 
do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas 
à apreciação do Plenário da Assembléia. Os Deputados Sebastião Navarro 
Vieira e Cristiano Canêdo apresentam requerimentos em que solicitam a 
retirada de pauta dos Projetos de Lei n°s 1.449 e 1.454/2001 , 
respectivamente, ambos no 1° turno. Prosseguindo, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 1.371/2001 , no 1° turno, emite 
parecer pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n°1 , da 
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a 
palavra, o Deputado Cristiano Canêdo, relator do Projeto de Lei n° 
1.421/2001 , no 1 o turno, profere parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação da proposição com a Emenda n° 3, da Comissão de Constituição 
e Justiça, e com as Emendas n°s. 4 e 5, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e 
a Subemenda n°1 à Emenda n° 2, que apresenta. O Deputado Sebastião 
Navarro Vieira solicita vista do parecer do relator, pedido que é deferido pelo 
Presidente. Passa-se à 38 fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. A seguir, são apresentados os 
seguintes requerimentos: do Deputado Mauro Lobo, solicitando a realização 
de audiência pública para se discutir a situação atual da carreira do 
Administrador Público e do funcionamento do Curso Superior de 
Administração Pública da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado do Deputado Sargento 
Rodrigues, em que solicita sejam convocados os Comandantes-Gerais da 
PMMG e do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, bem como o 
Diretor da Junta Central de Saúde, para prestarem esclarecimentos sobre a 
saúde dos militares do Estado e sobre a Resolução n° 3.444, em virtude do 
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não-comparecimento, em 30/5/2001 , dessas autoridades na audiência 
pública realizada pelas Comissões de Direitos Humanos, de Administração 
Pública e de Saúde. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, apresenta requerimento solicitando a 
realização de um evento para a discussão sobre as Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -, nos moldes de um 
seminário estadual, intitulado: "O Poder Público e o Terceiro Setor". Colocado 
em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Hely Tarqüínio, Presidente- Sebastião Navarro Vieira -Cristiano Canêdo-

Cabo Morais. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.220/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a propos1çao em exame 
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja solicitado aos 
Promotores de Justiça da Comarca de Manhuaçu o envio de cópias dos 
inquéritos relativos às agressões sofridas pelos presos em 25/4/2001 , na 
cadeia pública local 

Publicado em 15/5/2001 , foi o requerimento encaminhado à Mesa para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno .. 

Fundamentação 
A Constituição do Estado, em seu art. 54, § 3°, confere à Assembléia 

Legislativa a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informações às 
autoridades do Estado, para exercer papel de fiscalização de que foi 
constitucionalmente incumbida. 

Entretanto, no caso sob comento, temos a convicção que o pedido de 
informação proposto exorbita do poder conferido a esta Casa, pelas razões 
que se seguem. 

De acordo com o art. 4° do Código de Processo Penal, o inquérito policial é 
de competência da polícia judiciária, no território de sua respectiva 
circunscrição, e tem por finalidade apurar fato que constitui crime e apontar a 
sua autoria, fornecendo elementos necessários à propositura da ação penal 
pelo membro do Ministério Público. 

É importante esclarecer, ainda, que a autoridade policial deve assegurar, 
no transcorrer do inquérito e pelo interesse da própria sociedade, o sig ilo 
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necessário à elucidação do possível crime; não se aplica, portanto, o 
chamado principio da publicidade. O Ministério Público, na posse das 
informações apuradas pelo inquérito policial, lhes deverá conceder acesso 
apenas aos procuradores da vitima. A lei só admite essa ressalva. 

Diante de tais esclarecimentos, entendemos não ser conveniente o Poder 
Legislativo solicitar tal peça ensejadora da ação penal, porque, assim 
fazendo, estará atuando como procurador dos envolvidos, fugindo de seu 
papel primeiro que é o de representar os cidadãos na organização política de 
seu Estado e na fiscalização dos outros Poderes. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela rejeição do Requerimento n° 2.220/2001 . 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de junho de 2001 . 
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Olinto Godinho- Mauri Torres- Wanderley Ávila. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.271/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão Especial do BNDES, a propostçao em exame 
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado pedido de 
informação à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sobre a existência 
de registro da empresa BMA - Consegue. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o inciso IX do art. 100 do Diploma Regimental, cabe 

às Comissões, em razão da matéria de sua competência ou da finalidade de 
sua constituição, encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido 
escrito de informação a Secretário de Estado ou a outras autoridades 
estaduais. 

Os órgãos do registro de empresas são, em nível federal, o Departamento 
Nacional do Registro do Comércio - DNRC - e, em nível estadual, as Juntas 
Comerciais, às quais compete a execução do registro de empresas 

A Junta se estrutura de acordo com a legislação estadual respectiva. Na 
maioria das unidades federativas, tem-se preferido revesti-la da natureza de 
autarquia, como no caso de nosso Estado. Desde a edição da Lei n° 5.512, 
de 2/9/70, ela está vinculada administrativamente à Secretaria de Indústria e 
Comércio e subordinada tecnicamente ao Departamento Nacional de 
Registro do Comércio, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, o que justifica o encaminhamento do pedido de 
informação. 

Entretanto, a Lei Federal n° 8.934, de 18/11/94, que dispõe sobre o registro 
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público de empresas mercantis e atividades afins, declara expressamente, 
em seu art. 29, que qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, 
poderá consultar os assentamentos existentes nas Juntas Comerciais e obter 
certidões, mediante, apenas, o pagamento do preço estipulado. 

Isso quer dizer que tais registros são públicos e que o acesso a eles é 
franqueado a qualquer um que deles precise tomar conhecimento. 

Assim sendo, não consideramos conveniente o pedido de informação 
proposto, não só pelo que dispõem os citados artigos, mas também pelo que 
estabelece o art. 83 do decreto que regulamenta a referida lei federal: "As 
certidões solicitadas a Junta Comercial deverão ser entregues no prazo de 
quatro dias úteis". Dessa forma, será mais eficiente consultar a Junta 
Comercial do que esperar o tempo normal de tramitação das proposições 
nesta Casa, pois corre-se o risco da perda de objeto, visto que os dados 
solicitados são para subsidiar a Comissão Especial do BNDES, temporária e 
com prazo estabelecido regimentalmente para a conclusão de seus trabalhos 
(art. 111, 11, § 4°). 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 

2.271/2001 . 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de junho de 2001 . 
Antõnio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres -Alvaro Antõnio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.273/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a 
proposição sob análise solicita à Presidência da Assembléia Legislativa o 
encaminhamento de cópia do ofício no 3.247/01 ao Presidente e Diretores da 
COPASA-MG, respectivamente, Dr. Marcelo Siqueira, José Roizembruch e 
Carlos Gonçalves Sobrinho. E, ainda, seja solicitada às referidas autoridades 
a lista das prioridades definidas pela COPASA-MG, para atendimento às 
cidades do Norte de Minas e vale do Jequitinhonha, conforme Decreto n° 
41 .602, de 2/4/2001 . 

Publicada em 23/5/2001 , vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos 
termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Decreto n° 41 .602, de 2/4/2001, mencionado no relatório, prevê • 

situação de emergência " em 140 municipios do Norte de Minas e vale do 
Jequitinhonha. 

A escassez de chuva tem acarretado prejuízos irreparáveis à população, 
principalmente no que tange às atividades econõmicas, em especial, a 
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agricultura e a pecuária. Além disso, o longo período de estiagem vem 
provocando queda na oferta de emprego e comprometendo o abastecimento 
de água potável na região. 

Diante de tal realidade, a mesma autoridade, no intuito de amenizar o 
sofrimento da população atingida, determinou, via Ordem de Serviço 
001/2001- DEx/CEDEC/MG, de 2/4/2001 , uma série de medidas a serem 
implementadas pelos órgãos diretamente envolvidos com a seca, entre eles, 
a COPASA-MG. 

Coube a esse órgão adotar providências no sentido de prover as 
comunidades afetadas com água potável, por meio de abastecimento via 
caminhões-pipa, fornecimento de equipamento para operação de poços 
artesianos e outras alternativas viáveis para concretizar a ação do Governo. 

Diante de tais alegações, obtidas por meio do ofício de n° 3.247/2001 , 
enviado pelo Secretário Executivo da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
- CEDEC -, consideramos oportuno o requerimento, pois é de interesse de 
todos saber das realizações da COPASA-MG objetivando o combate à seca 
que assola Minas. 

Em razão disso, não há óbice quanto à matéria tratada no requerimento. 
Porém apresentamos-lhe substitutivo, no intuito de suprimir excesso em seu 
texto. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.273/2001 na 

forma do Substitutivo n°1 , a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N°1 

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas solicita à 
Presidência da Assembléia Legislativa, nos termos regimentais, o 
encaminhamento de cópia do Ofício n° 3.247/2001 ao Presidente da 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA-MG. E, ainda, seja 
solicitada à referida autoridade a lista das prioridades definidas pelo órgão 
para atendimento às cidades do Norte de Minas e vale do Jequitinhonha, 
conforme Decreto no 41 .602, de 2/4/2001 . 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de junho de 2001. 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto Coelho -

Ivo José- Olinto Godinho- Mauri Torres - Álvaro Antônio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.287/2001 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Rogério Correia, a proposição em tela solicita se 
peça ao DER-MG que envie a esta Casa a íntegra do contrato firmado entre 
o Governo do Estado e o Município de Nova Lima, para execução da 2a 
etapa das obras de duplicação da Rodovia MG-030. 
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Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno 

Fundamentação 
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O Regimento Interno deste parlamento atribui à sua Mesa Diretora a 
competência privativa para emitir parecer sobre requerimento de pedido de 
informação às autoridades estaduais quanto a fato relacionado com matéria 
legislativa em trâmite ou sujeito a seu controle e fiscalização. 

A proposição sob comento solicita seja encaminhado ao DER-MG pedido 
de envio a esta Casa da cópia do contrato firmado entre o Estado e o 
Município de Nova Lima, para execução da 23 etapa das obras de duplicação 
da Rodovia MG-030. 

Um ponto merece ser destacado. A Lei n° 11.403, de 21/1/94, que organiza 
a autarquia DER-MG, dispõe, em seu art. 3°, que é da competência desse 
órgão, no tocante às formas de cooperação com o município, a execução 
direta e indireta, dos "serviços de projetos, implantação, pavimentação, 
conservação, recuperação e melhoramentos em estradas de rodagem sob 
sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio 
com as entidades de direito público interessadas". (Grifo nosso.) 

Verifica-se, portanto, que o instrumento de ajuste eleito entre a 
municipalidade e essa autarquia para a consecução do objetivo proposto é o 
convênio, que poderá prever a execução direta do serviço, a cooperação 
técnica ou o aporte financeiro. 

Assim sendo, podendo o instrumento de ajuste prever até mesmo o 
financiamento das obras com recursos do erário, cabe à Assembléia 
Legislativa estudar, na íntegra, os termos do contrato para exercer, com 
pleno conhecimento de causa, a ação fiscalizadora e controle de que é 
incumbida. 

Cumpre-nos esclarecer que apresentamos emenda ao texto da proposição 
com o objetivo de explicitar a autoridade destinatária e mudar o documento 
objeto da solicitação. 

Conclusão 
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

2.287/2001 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 
EMENDA N° 1 

Onde se lê "DER-MG" leia-se "Diretor-Geral do Departamento de Estradas 
de Rodagem- DER-MG". 

EMENDA N° 2 
Substitua-se "contrato firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura 

Municipal de Nova Lima" por "convênio firmado entre o Estado e o Município 
de Nova Lima.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de junho de 2001 . 



Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -
Olinto Godinho - Mau ri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio. 
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ATAS 

ATA DA 1643 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/6/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 23 Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei n° 1.498/2001 ; designação de relator; emissão de parecer pelo 
relator; discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Márcio Kangussu, 
Sebastião Costa e Amilcar Martins; encerramento da discussão; votação do 
Substitutivo n° 1; aprovação - Chamada para verificação de quórum; 
inexistência de quórum para votação- Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei Complementar n° 1 0/99; encerramento da discussão - Discussão, em 
turno único, do Projeto de Lei n° 1.238/2000; encerramento da discussão -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 47/99; encerramento da 
discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 269/99; 
encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
324/99; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento 
da discussão - Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira- Ailton Vilela- Alberto Bejani -Alencar da Silveira Júnior- Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ãngelo - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - lvair Nogueira - João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h15min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 



nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. 

13 Parte 
Ata 
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- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 23 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 

1.498/2001 , do Governador do Estado, que autoriza o Estado de Minas 
Gerais a destinar recursos provenientes de dividendos ou juros sobre o 
capital próprio recebidos da CEMIG para a implantação da usina hidrelétrica 
de !rapé e dá outras providências. As Comissões de Justiça, de Meio 
Ambiente e de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. 
Nos termos do art. 211 do Regimento Interno, a Presidência designa relator 
da matéria o Deputado Geraldo Rezende e indaga a S. Exa. se está em 
condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte: 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.498/2001 

Relatório 
Por meio da Mensagem n° 190/2001, o Governador do Estado encaminhou 

a esta Casa o projeto de lei em análise, que autoriza o Estado de Minas 
Gerais a destinar recursos provenientes de dividendos ou juros sobre o 
capital próprio recebidos da CEMIG para a implantação da Usina Hidrelétrica 
de lrapé e dá outras providências. Na mesma mensagem, solicitou que o 
projeto tramitasse em regime de urgência, adotado a partir de 25/04/2001 , 
por decisão da Presidência. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/4/2001 , a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

A Presidência da Casa, com fundamento no art. 141 do Regimento Interno, 
incluiu o projeto na ordem do dia para votação em Plenário, em virtude de ter-
se esgotado o prazo para exame da proposição pelas comissões a que fora 
distribuído. Nos termos do § 2° do art. 145 da norma regimental, foi este 
relator designado para emitir parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei objeto deste parecer concede duas autorizações. Uma, 

contida no art. 1°, refere-se à destinação, pelo Executivo, de recursos no 
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montante de R$ 80.000.000,00 para a implantação da Usina de lrapé. Os 
recursos serão provenientes de dividendos e juros sobre o capital próprio 
referentes à participação acionária do Estado na CEMIG. 

A segunda autorização, contida no art. 2°, refere-se à concessão de 
poderes à CEMIG para constituir sociedade com participação da iniciativa 
privada, para implantar e explorar a Usina de lrapé. 

O§ 1° do art. 1° prevê que os recursos serão liberados em parcelas anuais 
de R$20.000.000,00 ou no total dos valores a que o Estado fizer jus a título 
de juros e dividendos, se inferiores ao previsto para as parcelas. A liberação 
das parcelas se dará a partir do exercício financeiro de 2002, e os recursos 
serão aplicados no empreendimento diretamente pela CEMIG, nas datas 
fixadas para o pagamento dos referidos dividendos e juros. 

O parceiro privado para a sociedade prevista no art. 2° deverá ser 
selecionado por processo de licitação, cujo edital levará em consideração a 
maior oferta de ágio. 

No que se refere à primeira autorização, é importante enfatizar que o Plano 
Plurianual de Ação Governamental para o período de 2000 a 2003 já contém 
previsão para a construção da Usina Hidrelétrica de lrapé, obra que, além de 
contribuir para a solução da presente crise energética, trará um novo impulso 
ao desenvolvimento do vale do Jequitinhonha. Ao destinar recursos ao 
empreendimento, o Estado está cumprindo o objetivo prioritário de buscar o 
equilíbrio no desenvolvimento das coletividades, segundo o disposto no 
inciso IV do art. 2° da Constituição Mineira. 

No que se refere à segunda autorização, os incisos XIX e XX do art. 37 da 
Constituição da República determinam: 

"Art. 37- .................. ............................................... ...... .................... . 
XIX -somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 

instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de 
sua atuação; 

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de 
subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a 
participação de qualquer delas em empresa privada;". 

Procede, pois, o pedido de autorização. 
Para melhor adequar o projeto ao que determina a Lei Federal n° 4.320, de 

17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e 
do Distrito Federal, estamos apresentando substitutivo que muda a 
sistemática da destinação: em vez de destinar os recursos "a fundo perdido", 
como o previsto no projeto original, o Estado o fará mediante a compra de 
debêntures da CEMIG, resgatáveis no prazo de 25 anos, com valor corrigido 
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pelo IGP-M (FGV) ou por índice oficial equivalente. Trata-se de um 
empréstimo que poderá até mesmo, ser pago antecipadamente, a partir do 
ágio apurado no processo licitatório de que trata o §3° do art. 5° do 
substitutivo. 

O montante de R$ 80.000.000,00, a que se refere o art. 1° do projeto 
original, foi alterado, no substitutivo, para R$ 90.000.000,00, atendendo a 
estimativas atualizadas a respeito do aporte necessário para alavancar a 
construção da Hidrelétrica de lrapé. A necessidade da nova estimativa surgiu 
da mudança do panorama econômico nacional e internacional. 

Conclusão 
Dadas essas razões, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.498 

na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos provenientes de dividendos 
ou juros sobre o capital próprio recebidos da Companhia Energética de Minas 
Gerais - CEMIG - para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos no montante 

de R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), provenientes de dividendos 
ou juros sobre o capital próprio, referentes á participação acionária do Estado 
na CEMIG, para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé. 

Art. 2° - Os recursos de que trata o art. 1° serão aplicados a partir do ano 
2002, em parcelas anuais de até R$22.500.000,00 ( vinte e dois milhões e 
quinhentos mil reais). 

§ 1°- As parcelas previstas no "caput" serão aplicadas no empreendimento 
de lrapé diretamente pela CEMIG, nas datas fixadas para o pagamento dos 
dividendos ou juros sobre o capital próprio, em cada exercício financeiro. 

§ 2° - Caso os valores a que fizer jus o Estado a título de dividendos ou 
juros sobre o capital próprio, referentes à sua participação acionária na 
CEMIG, em cada exercício financeiro imediatamente anterior ás aplicações, 
sejam inferiores à parcela de que trata o "caput", serão eles destinados 
integralmente à implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé. 

Art. 3°- A destinação de que trata o art. 1° confere ao Estado o direito à 
subscrição de debêntures não conversíveis em ações, a serem emitidas pela 
CEMIG, no valor correspondente aos recursos destinados, resgatáveis no 
prazo de 25 anos a partir das respectivas datas de emissão, corrigidas pelo 
IGP-M (FGV) ou por índice oficial equivalente. 

Art. 4° - A autorização referente a cada parcela, a partir da segunda, 
condiciona-se à emissão, pela CEMIG, das debêntures relativas à parcela 
anterior. 
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Art. 5° - Fica a CEMIG autorizada a constituir sociedade com a 
finalidade específica de implantar e explorar a Usina Hidrelétrica de I rapé. 
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§ 1 o - Para a constituição da sociedade prevista no "caput" deste artigo, 
poderá ser admitido sócio privado, escolhido mediante processo licitatório, 
nos termos da legislação pertinente. 

§ 2° - Entre os critérios a serem adotados no processo licitatório previsto no 
§ 1°, constará o da oferta de maior ágio. 

§ 3° - O ágio apurado no processo licitatório será utilizado para o resgate 
antecipado das debêntures de que trata o art. 2° ou para a redução 
proporcional da destinação de recursos pelo Estado. 

§ 4° - Caso o ágio exceda o montante de recursos aplicados pelo Estado, o 
excedente será destinado à implantação da Usina Hidrelétrica de I rapé. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, relator. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, 

o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste final de 

semestre, a Assembléia Legislativa tem a grande oportunidade de votar um 
dos projetos mais importantes do ano. Trata-se, efetivamente, do pontapé 
inicial para a construção da barragem hidrelétrica de !rapé, localizada no rio 
Jequitinhonha. Para mim, este momento é muito importante porque há seis 
anos acompanho o desenrolar dessa novela. Nesse período, enfrentei 
dificuldade para transpor alguns obstáculos que chegaram, até mesmo, a 
ameaçar a construção da barragem. O primeiro deles foi o poder de 
convencimento da CEMIG, que esbarrou em posições radicais de 
ambientalistas. Em Cristália, tentaram impedir a realização de uma audiência 
pública para a construção da barragem, alegando que os atingidos por ela 
seriam prejudicados no ressarcimento de suas terras, de seus bens. 
Enfrentamos esse ponto de vista, que foi desenvolvido pelos ambientalistas 
com o apoio da Igreja, e conseguimos, numa reunião histórica, em Cristália, 
reverter o processo, mostrando a outra face da moeda e os benefícios que a 
iniciativa trará para o Norte de Minas e o Jequitinhonha. 

Quando pensávamos que a situação estava resolvida, enfrentamos uma 
ação judicial do Ministério da Cultura, por meio da Fundação Palmares, que, 
alegando a existência de um quilombo em Porto Roriz, impedia a construção 
do lago de I rapé. Mais uma vez, tivemos de recorrer à UFMG e à UNICAMP e 
jogamos por terra essa tese, provando que os negros daquela localidade 
para lá foram após a libertação dos escravos no País. Nossos estudos, 
embasados em aspectos científicos, com a ajuda da UFMG e da UNICAMP, 



sofreram contestação jurídica, e tivemos de entrar com uma ação judicial 
contra a Fundação Palmares, a qual ganhamos. 
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A partir daí, estabeleceu-se um silêncio profundo sobre a construção de 
lrapé. Agora, a Assembléia Legislativa tem a oportunidade de entrar 
verdadeiramente para a história, com a construção dessa usina, que será o 
grande marco entre o atraso do Jequitinhonha e um futuro promissor. O 
Governo do Estado nos solicita empréstimo de R$90.000.000,00, que serão 
aplicados na construção de !rapé, como sua contrapartida. Então, gostaria de 
fazer um apelo a todos os companheiros: votemos, ainda hoje, esse projeto, 
em turno umco, dando, assim, uma grande contribuição para o 
desenvolvimento do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Na verdade, o 
Jequitinhonha tem sido palco de muita demagogia; de caravanas 
demagógicas; de ações políticas eleitoreiras, antes dos períodos eleitorais, 
mas não foi apresentada, efetivamente, nenhuma ação. Hoje, temos a 
primeira oportunidade de contribuir, com a construção de lrapé. 

O parecer do Deputado Geraldo Rezende é muito inteligente. Até mesmo, 
prevê a abertura de espaço para o capital particular, mas de forma 
inteligente: as empresas que quiserem consorciar-se com a CEMIG terão o 
direito de participar, mas somente após ter-se iniciado o processo, porque, 
principalmente com essa crise pela qual estamos passamos e ainda 
passaremos nos próximos anos, a energia elétrica chamará a atenção do 
capital particular. Assim, as empresas que quiserem participar da construção 
de lrapé terão de desembolsar recursos, sim, até mesmo com ágio, que será 
empregado na amortização desse empréstimo que hoje o Estado faz à 
CEMIG. Quero acreditar que, a partir deste momento, vamos consolidar 
definitivamente esse grande empreendimento para a região. São mais de 
R$500.000.000,00; é uma usina que gerará energia elétrica nos moldes e na 
quantidade da Usina de Três Marias e fará diferença fundamental para o 
Norte de Minas e para o Jequitinhonha. 

Por último, quero congratular-me com a imprensa de Montes Claros, 
especialmente com o "Jornal de Noticias" e, de maneira muito particular, com 
o jornalista Benedito Saite, que, ao longo de todos esses anos, sempre 
carregou em suas mãos a bandeira de lrapé. Esteve comigo e com outros 
Deputados, nas audiências públicas que realizamos no Norte. Usou as 
páginas da imprensa montes-clarense para denunciar o descaso e para 
mostrar que lrapé até então não passava de retórica e de discursos de 
políticos que queriam aparecer. 

Foi importante a participação da imprensa de Montes Claros. É importante 
a participação das lideranças do Norte de Minas. Quero citar a Cãmara 
Municipal de Montes Claros; o Prefeito Municipal de Botumirim, Sr. José 
Rico; o ex-Prefeito de Cristália, Sr. Evaldo Gener (bancou a audiência pública 
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em seu município, que a sediou há três anos). Quero citar a participação 
das pessoas que entendem que !rapé é essencial , as quais tiveram coragem 
de enfrentar aqueles ambientalistas que procuram dificultar e impedir 
empreendimentos como esse. 

Por último, quero citar a disponibilidade e a disposição da CEMIG, 
representando o Governo do Estado. A CEMIG, que sempre acreditou nesse 
empreendimento, que se propôs, até antes de ter a garantia desse 
empréstimo, a bancar os investimentos iniciais, como ocorreu na cidade de 
Araçuaí, quando o Governador, o Vice-Governador, a Assembléia de Minas e 
o povo mineiro deram o chute inicial para a construção da barragem de !rapé. 

Faço deste dia 19/6/2001 o dia primeiro na concretização desse grande 
sonho. O primeiro dia em que temos nas nossas mãos a oportunidade efetiva 
de analisar a construção desse grande empreendimento de Minas Gerais. 
Será o maior empreendimento do Governo Itamar Franco, será o maior 
empreendimento do povo de Minas Gerais. 

Neste momento, quero solicitar o apoio de toda a bancada, porque essa é 
uma obra que não tem cunho partidário, não tem nenhuma conotação 
política. É uma obra que está no nosso peito, no coração, na vontade do 
Norte de Minas, dos Deputados da região do vale do Jequitinhonha. 

Somente aquele que conhece o vale do Jequitinhonha pode analisar a 
importância desse empreendimento. Falta-nos energia, como falta a todo o 
Brasil. Mas, em nossa região, essa deficiência energética tem um caráter 
especial. Ela afugenta a implantação das grandes indústrias, através da 
SUDENE, como ocorreu recentemente, Deputado João Leite: um grande pólo 
moveleiro seria implantado em Grão-Mogol, mas não o foi por falta de 
energia elétrica. 

Peço a V. Exa., que tanto ouviram falar do Jequitinhonha, que tanto nos 
ouvem falar, desta tribuna, sobre as dificuldades enfrentadas pelo Norte de 
Minas, que, num ato de cidadania e respeito, mostrem que !rapé transcende 
qualquer atividade política e qualquer interesse eleitore1ro, constituindo-se. 
neste momento, na grande obra do povo de Minas Gera1s, na grande obra do 
Norte de Minas e do Jequitinhonha. 

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Ilustre Deputado Carlos Pimenta, 
gostaria de parabenizá-lo por seu trabalho, ao longo do tempo na Assembléia 
Legislativa, sempre mostrando a importância da implementação da usina 
hidrelétrica de lrapé, que representa a redenção do vale do Jequitinhonha. 

Tenho a certeza de que o trabalho que V. Exa. vem realizando ao longo do 
tempo finalmente dará frutos. A apresentação desse projeto pelo Governo do 
Estado é de alta valia, e quero me congratular com o Governador Itamar 
Franco por ter tido essa sensibilidade. Tenho a certeza de que o vale viverá 
um novo tempo depois de !rapé. 
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Como Vice-Líder da Bancada do PDT, não poderia deixar de externar a 

V . Exa a nossa solidariedade e dizer que estamos aqui para votar esse 
projeto com muita satisfação. Parabéns a V. Exa. e aos Deputados do Norte 
de Minas e do Jequitinhonha pelo trabalho que fazem na Assembléia em 
benefício da implementação da Usina de I rapé. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte do Deputado Bené 
Guedes, que, embora não tenha uma ligação mais direta com o Norte de 
Minas e o Jequitinhonha, está sempre presente em todas as ações dos 
parlamentares que representam essa região do Estado. Essa integração é 
fundamental para nós. Somos uma bancada de oito Deputados na Casa, 
mas, apesar de o número ser expressivo, a nossa luta é muito árdua e difícil , 
pois temos mais obstáculos a superar. Então, não poderia, Deputado Bené 
Guedes, esperar de V. Exa. outra postura senão esta de estar solidário com 
um projeto importante para todos nós. Como já disse, é o projeto mais 
importante de todo o Estado, neste Governo. E, para mim, é mais importante 
ainda porque diz respeito ao Norte de Minas e ao Jequitinhonha, fazendo 
justiça, promovendo a eqüidade, porque escutamos tanto falar de eqüidade, 
mas são raras as oportunidades que temos para senti-la mais efetivamente. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Estou ouvindo atentamente 
o pronunciamento de V. Exa. e devo afirmar, ilustre Deputado Carlos 
Pimenta, um dos maiores defensores de sua região, que o sentimento de V. 
Exa. é também o da bancada sul-mineira. Esse novo marco da história do 
desenvolvimento de Minas Gerais, esse grande passo que o Governador 
Itamar Franco agora dá para resguardar os maiores interesses do povo 
mineiro é , sem sombra de dúvida, uma das maiores obras realizadas por seu 
Governo. 

Quero me solidarizar com V. Exa. e tenho a certeza de que o sentimento 
desta Casa é exclusivamente em defesa do povo mineiro. Parabéns! A 
bancada sul-mineira está ao lado de V. Exa., de sua região e de Minas 
Gerais. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço-lhe também, Deputado Dalmo, e 
aproveito a oportunidade para externar a minha admiração por V. Exa. É um 
Deputado do Sul de Minas, mas, todas as vezes que foi convidado a 
comparecer no Norte, V. Exa. nos acompanhou, sempre ajudando e 
prestando valioso trabalho a todos nós, mostrando a solidariedade de todas 
as regiões de Minas Gerais com o Norte. Agradeço sensibilizado em meu 
nome e em nome dos companheiros que aqui estão. 

Termino o meu pronunciamento agradecendo primeiro a Deus por nos dar 
essa oportunidade ímpar de estar presentes e ser Deputado nesta ocasião. 
Tenho dito que são momentos iguais a este que dignificam o nosso mandato, 
que não foi conquistado apenas pelo meu voto, mas pelos votos e pela 
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esperança do povo, que confia nos representantes do Sul, do Triângulo, 
da região metropolitana, mas que também confia nos integrantes da bancada 
do Norte de Minas. I rapé, para nós, é fundamental. E este dia estará marcado 
na lembrança e na história do povo de Minas. do norte-mineiro, do morador 
do Jequitinhonha como o primeiro dia em que a retórica cai por terra e em 
que efetivamente vamos contribuir para mudar a situação de miséria, de 
descaso e de abandono das pessoas que moram no Jequitinhonha. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado 
Márcio Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 
visitantes. Esta Casa hoje vive um momento histórico e importante, sobretudo 
para a vida do povo do vale do Jequitinhonha. A construção da Usina de 
lrapé sem dúvida será um marco histórico. Vamos viver duas fases distintas 
na história do desenvolvimento do vale de Jequitinhonha, antes e depois da 
construção da Usina de lrapé. Assim, como homem do vale do 
Jequitinhonha: venho a esta tribuna fazer um apelo e conclamar todos os 
meus pares para que votemos esse projeto que autoriza o Governo do 
Estado a investir na construção da Usina de lrapé. O Deputado Carlos 
Pimenta, com toda a sua competência e autoridade adquiridas ao defender, 
desde o primeiro instante, a construção dessa usina, ajudando, aliás, a 
resolver algumas pendências em Brasília, faz com que eu venha a esta 
tribuna reafirmar e corroborar as suas palavras. Ele é o legítimo 
representante do povo do Norte e do Nordeste de Minas. Srs. Deputados, 
neste momento, o parlamento de Minas se engrandece ao votarmos pela 
aprovação do Projeto de Lei n° 1.498, do Governador do Estado. A Bancada 
do PPS, presente com todos os seus membros, vem dizer que estamos em 
defesa da vida do povo do vale do Jequitinhonha. São estas as nossas 
palavras, Sr. Presidente, usando pouco o nosso tempo para que votemos 
rápido esse projeto que é a redenção do vale do Jequitinhonha. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado 
Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, considero 
essa matéria extremamente importante e acho necessária a sua aprovação 
com urgência. Estamos a lamentar e a aproveitar o ensejo porque 
entendemos que essa usina é importantíssima, mas temos ainda potencial 
para tantas outras. Ouvimos, semanalmente, principalmente no auge da crise 
que estamos atravessando, comentários de que tantas outras estariam sendo 
executadas. É natural que nós, como mineiros, considerando a importância 
desse assunto, gostaríamos de conhecer - quem sabe? - onde estão as 
outras ou quais os estudos que já estão concluídos para que elas sejam, 



7 10 
imediatamente, executadas. Se analisarmos sob o ponto de vista do 
potencial de Minas Gerais, no que se refere às suas nascentes, às suas 
cachoeiras, aos seus rios e riachos, naturalmente, este Estado, até pela sua 
característica geográfica, pelos seus recursos hídricos, já era para ser 
suficiente em matéria de energia. Quando se fala nessa questão de energia, 
naturalmente, deveria se discutir também a questão das águas. 

Quando se desenvolve um raciocínio dentro do potencial do Brasil, fora da 
divisa de Minas, chegamos à conclusão de que ainda temos um grande 
potencial de águas. Todavia, há conseqüentemente, por erros econômicos do 
passado distante e recente, a concentração de um grande índice 
populacional no Sul e no Sudeste. O maior potencial hídrico do País 
encontra-se na Região Norte. Então, temos consciência de que é preciso 
investimentos concretos para atender a essa região, ou seja, a construção de 
novas usinas. Há necessidade, ainda, de conscientizar os Governos Estadual 
e Federal para criar uma linha de financiamento e estimulo à construção de 
pequenas hidrelétricas em propriedades rurais, em localidades onde há um 
grande consumo de energia, como no projeto de irrigação. É difícil discutir 
matéria em regime de urgência, quando se trata de assunto de tamanha 
importância. Mas é natural esse procedimento nesta Casa. Há algum tempo, 
os Governos usam o regime de urgência para tratar de matéria relevante. O 
Governo atual tem feito isso com freqüência. Diria que regime de urgência 
não deve ser estabelecido apenas no papel, mas deve ser considerado 
também uma necessidade para a concretização da aprovação de matérias 
dessa natureza. Aqui, em nossas mãos, temos a mensagem do Sr. 
Governador, que foi encaminhada, automaticamente, à Comissão de 
Constituição e Justiça. Em seguida, houve a decisão da Mesa de atribuir 
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 1.498/2001, que 
autoriza o Governo a destinar recursos provenientes de dividendos ou juros 
do capital próprio da CEMIG para implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé. 
Logo à frente, os Deputados membros do Colégio de Líderes solicitam, nos 
termos do Regimento Interno, seja adotado regime de urgência. Por último, a 
definição do autor da matéria, que autoriza se destinem recursos 
provenientes de dividendos e juros do capital próprio da CEMIG. 
Considerando que a questão é de extrema urgência, não é nosso dever nem 
é conveniente ficar discutindo aqui a forma, a maneira como a matéria 
tramitou nesta Casa. Se assim fosse, teríamos motivos bastantes para 
aprofundar a questão, mas não é esse o objetivo. Vale esta mensagem como 
alerta. Que não fique apenas nesta, mas em tantas outras que estão por ai e 
precisam ser iniciadas. Que haja por parte do Governo não uma ação de 
proselitismo no ápice de uma crise, mas uma definição, um desejo, uma 
vontade determinada de encarar o problema e encontrar soluções. Disse no 
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É natural que nossos rios tenham sofrido, ao longo das últimas décadas, 
diversas avarias que os impeçam de ter o potencial que naturalmente teriam. 
Mas, mesmo assim, nosso Estado tem um potencial e, se explorado, a 
exemplo do Paraná e de outros Estados do Sul, poderá vir a ser auto-
suficiente na geração de energia elétrica. Por essa razão, declaramo-nos 
favoráveis a essa questão, com uma restrição: não admitir o aprofundamento 
em termos de valores e de destinação. Compreendemos perfeitamente que o 
momento exige o sacrifício e a compreensão de todos. Espero que 
construções como essa não se transformem em proselitismo eleitoral. 
Enquanto fizermos da crise proselitismo para campanhas eleitorais, não 
resolveremos o problema. Buscaremos votos com a falta de água e de 
energia elétrica, mas não estaremos determinando uma política de 
eletrificação, de construção e de solução dos problemas. Não se pode falar 
em racionamento de energia em um Estado como Minas Gerais, com tantas 
nascentes, com tantos rios, tantos afluentes e cachoeiras. Se tivéssemos 
uma política definida para o setor, naturalmente Minas seria auto-suficiente, 
como o Estado do Paraná. 

Vejo o Deputado João Leite ao microfone e tenho a certeza de que ele, 
com a sensibilidade que tem demonstrado e com a prudência com que tem 
agido e orientado suas deliberações nesta Casa, naturalmente terá uma 
grande contribuição a dar ao tema que estamos discutindo neste momento. 

O Deputado João Leite (em aparte)- Deputado Sebastião Costa, creio que 
minha contribuição seja pouca em comparação ao seu pronunciamento e ao 
alerta que faz, com a experiência que tem. Concordo com V. Exa. O 
momento é grave e merece a atenção de todos os mineiros. Por isso, além 
de concordar com a sua fala e no que diz respeito à importância da 
construção da Usina de lrapé para o nosso Estado, quero dizer que essa 
construção é um sonho de todos os mineiros e vem sendo discutida há 
muitos anos. Sabemos de sua importância para o Norte de Minas e para todo 
o Estado de Minas Gerais. Como V. Exa. disse muito bem, essa construção 
não pode se transformar num palanque eleitoreiro como estamos vendo 
acontecer. O que está sendo gasto em propaganda, por causa de lrapé, na 
mídia nacional, e a criação de uma Secretaria de Comunicação pelo Governo 
do Estado de Minas Gerais, visa justamente anunciar essa obra para o Brasil 
inteiro. 

Então, gostaria de deixar claro que queremos a construção da usina de 
lrapé, mas também queremos saber quais são as outras usinas. A mídia 
nacional tem publicado que o Governo do Estado está construindo nove 
usinas. Hoje, estamos vendo apenas uma: lrapé. Estamos votando o 
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empréstimo para sua construção e lembro-me de que, em 1998, ficou 
acertado que não haveria a participação de recursos financeiros do Estado 
para essa obra. No entanto, no princípio, disseram que o Estado entraria com 
80 milhões do lucro da CEMIG, mas, em um mês e pouco, esse valor já pulou 
para 90 milhões. Por isso, creio que devemos ter cuidado ao votar esse 
projeto; devemos nos inteirar das suas modificações. O Deputado Geraldo 
Rezende apresentou seu relatório em Plenário, hoje, e aplaudo a presença 
de V. Exa. na tribuna. 

Temos que conhecer essa nova visão que o Deputado Geraldo Rezende 
traz. Acho interessante a proposta porque já não é mais a fundo perdido. Já 
tem uma cobrança para o pagamento desse empréstimo. Devemos discutir 
isso. 

Recentemente, tivemos a oportunidade de discutir exaustivamente um 
empréstimo a fundo perdido de um Banco alemão, que beneficiaria a mata 
atlântica, e o Governo Estadual, num descaso com o meio ambiente, não deu 
sua contrapartida, e agora estamos discutindo, novamente, recursos para 
uma obra importante. Creio que devemos conhecer o substitutivo, conhecer o 
parecer do relator, que foi emitido em Plenário. É uma enorme 
responsabilidade desta Casa votar e conhecer bem esse empréstimo, como 
se darão suas condições para o Estado. Gostaria de conhecer e ser 
convencido da razão por que mudamos de 80 milhões para 90 milhões. Por 
que não 85 ou 86 milhões? Por que 90 milhões, um acréscimo de 10 milhões 
nesse empréstimo da CEMIG, para a construção dessa obra? 

Continuo acompanhando o pronunciamento de V. Exa. Muito obrigado pelo 
aparte. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado João Leite. Quero 
que V. Exa. veja que aqui, na relação dos membros do Colégio de Líderes, 
os Deputados Miguel Martini, este que vos fala e V. Exa. não subscrevemos 
o requerimento que solicitava se atribuísse regime de urgência á tramitação 
dessa matéria. Mas estamos entendendo a urgência, mesmo sem subscrever 
esse requerimento. 

Fala-se em energia elétrica, e nós, da Oposição, somos inteiramente 
compreensivos quando se enfrenta uma crise. E, por sermos compreensivos, 
não faremos, em nenhum momento, cavalo de batalha com essa questão. 
Pelo contrário, sabemos que as pessoas têm interesse, que a sociedade 
precisa, que o Estado necessita, e, quando isso acontece, temos 
sensibilidade para entender que a forma pode ser substituída pela essência. 
Nesse caso, entendemos que é favorável, e a matéria é interessante. Por 
isso, não temos nada em contrário, a não ser lamentar o que o Deputado 
João Leite disse. Os números são redondos - passam de 80 para 90. E, 
naturalmente, se esperássemos mais uns dias, poderíamos vê-los passar de 
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90 para 100, sem passar por nenhum outro escalonamento intermediário. 

Essa preocupação fica, mas estamos abrindo mão dela em respeito ao 
povo de Minas Gerais, pela necessidade que temos de ver a questão sendo 
enfrentada. Agora, fica a pergunta: onde estão as outras nove, se já estão 
sendo iniciadas, ou serão iniciadas quando? Quando se começa, quando se 
conclui, quando entrarão em operação? Não podemos, com uma, transformar 
tantas outras. As crises não se resolvem com proselitismo. Problema 
energético não se resolve com discurso. Resolve-se com ação. Ação 
concreta. E é isso que estamos esperando e aproveitando o ensejo para 
cobrar do Governo mineiro. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)- Deputado Sebastião Costa, nosso 
Líder, sempre apreciei suas palavras equilibradas, corretas, buscando 
soluções. Sabemos que V. Exa. se formou na vida para não atingir as 
pessoas injustamente. 

Fico até imaginando como pode um anúncio ser feito em todo o Estado de 
Minas dizendo que a Usina de lrapé só falta entrar em funcionamento. 
Sabemos que apenas está sendo feito o caminho para se chegar ao local. A 
usina não está concluída, ou melhor, a obra nem começou ainda. 

O Governador Itamar Franco é um homem sério, e o jornal "O Tempo" até 
me colocou no barco junto com ele, esta semana. Sou seu admirador. O 
Itamar é um anjo cercado de capetinhas - assessores que não sabem o que 
falam, que vendem mentiras pela imprensa, que, por terem "perna curta", 
aparecem rapidamente. 

Fico imaginando se o Governador consegue dormir depois de ler no jornal 
matéria desmentindo a que leu no dia anterior. Fico imaginando se ele não 
tem vontade de pedir que a maioria de seus assessores volte para Juiz de 
Fora e que o restante volte para as cidades vizinhas de Juiz de Fora. Será 
que o Governador vai ter de agüentar tudo isso até o final de seu Governo, 
que, pelo que tudo indica, terminará em maio do próximo ano? 

Queremos a verdade, e isso deixa a nós, que somos colocados como de 
oposição, malvistos, vez por outra, pelos assessores do Palácio da 
Liberdade. 

Quando se prega que a obra já está praticamente concluída, está-se 
querendo vender ilusão para o cidadão mineiro. 

Outra coisa que me aborreceu foi a afirmação do Governador, na semana 
passada, de que em Minas não haveria corte de energia e muito menos 
sobretaxa. O Sr. Itamar Franco, logicamente mal assessorado pelos homens 
de ouro do Palácio da Liberdade, fez essa afirmação. 

Recebi esta semana, e, tenho certeza, inúmeras pessoas receberam um 
documento da CEMIG, informando que haverá sobretaxa e corte para quem 
não economizar 20% de energia. Ele informa também que o Governador 
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recorreu à justiça. Mas vejam que há uma diferença entre afirmar que 
ninguém vai pagar e estar dependendo da justiça para poder agir como 
pretende. A frase do Governador não foi bem colocada. 

Era o que queria dizer, nobre Deputado Sebastião Costa, e aproveito o 
momento para reafirmar minha admiração por V. Exa. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço a intervenção do Deputado 
Alberto Bejani. 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Deputado Sebastião Costa, mais 
uma vez V. Exa. assoma à tribuna para tratar de assunto relevante e de 
interesse dos mineiros. 

É bem verdade que talvez seja esse o projeto que, no Governo de Itamar 
Franco, vai realizar o sonho do vale do Jequitinhonha de ter um investimento 
de grande porte na sua região sofrida e esquecida. 

Na qualidade de Vice-Líder do PSDB, afirmo que nossa bancada está 
solidária com os termos do projeto , embora tenhamos dúvidas quanto aos 
valores: o Governador solicita autorização de empréstimo de 
R$80.000.000,00 e, no espaço de 15 dias, pede aumento do valor para 
R$90.000.000,00. 

Evidentemente, num país que passa por grande crise no setor de energia, 
qualquer tipo de esforço é válido para tirar o povo não só do sofrimento, mas 
também da apreensão que está assolando a todos os mineiros e brasileiros. 

No entanto, é fácil perceber que esse aumento de R$80.000.000,00 para 
R$90.000.000,00, no espaço de 15 dias, é um reflexo da falta de 
planejamento adequado do Governo do Estado ou da falta de homens 
capazes de dar ao Governador o suporte necessário para que se remetam a 
esta Casa projetos que tenham uma característica de estudos mais 
profundos, de maior responsabilidade no que se refere à solicitação feita à 
nossa Casa. 

Ilustre Deputado Sebastião Costa, quero mais uma vez dizer a V. Exa. que 
aqui desta tribuna também alguns Líderes do Governo do Estado afirmaram 
categoricamente que o Governo está realizando nove obras no setor de 
construção de hidrelétricas no território mineiro. É fácil perceber que se trata 
de balela. Na verdade, não existe nada disso. Há três usinas em construção. 
Com mais uma autorização para a construção da hidrelétrica de Aimorés, 
seriam quatro usinas. Essa solicitação de empréstimo é para a quinta 
hidrelétrica a ser construída em nosso Estado, mesmo assim, com uma data 
preestabelecida. Esse dinheiro começará a ser gasto a partir de 2002. É uma 
comprovação de que essa hidrelétrica talvez ainda leve um ano para dar o 
primeiro passo em direção à sua verdadeira realização. 

O PSDB está solidário com o Governo neste instante. Queremos, sim , fazer 
oposição e fiscalizar esse Governo, que até agora não realizou nada em 
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benefício dos mineiros, demonstrando sua total incapacidade 
administrativa, mas hoje está de parabéns ao remeter, comprovadamente, 
um pedido de dinheiro que será usado em benefício daqueles valorosos 
homens que vivem no vale do Jequitinhonha. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço ao Deputado Kemil Kumaira sua 
intervenção. Vale ressaltar que há momentos em que os partidos, da 
Oposição, da Situação, têm interesses comuns. esse caso, todos os partidos 
com representatividade nesta Casa estão interessados. 

Aproveito o ensejo para sugerir aos colegas e à Mesa que uma das 
comissões da Assembléia ou uma comissão especial acompanhe o programa 
que será desenvolvido para que as questões saiam do papel e vão para a 
prática. Não é no papel que se resolve o problema energético, é indo em 
busca desses recursos e desses potenciais hídricos que Minas Gerais tem de 
sobra. 

Por essa razão, estou aqui, na qualidade de Líder do PFL, para dizer que 
nosso partido sempre esteve sensível às questões de interesse de Minas 
Gerais e que o PFL exerce seu papel de oposição com muita altivez. Mas, 
quando a questão é relevante, entendemos que não devemos criar nenhum 
obstáculo á sua aprovação. Nesse caso, em que pese à dúvida sobre a 
modificação de R$80.000.000,00 para R$90.000.000,00, entendemos que há 
necessidade premente de não criar embaraços para a aprovação da matéria. 
Para todas as coisas há um momento oportuno. E este é o tempo de 
apelarmos para o Governo do Estado, para deixarmos o proselitismo à parte, 
transformando Minas em um Estado auto-suficiente, já que possui um 
potencial hídrico invejável. 

Aproveitando tudo isso e, quem sabe, avançando um pouco mais, 
poderíamos criar um estímulo para os produtores rurais que têm um alto 
consumo de energia elétrica e algum potencial em termos de recursos 
hídricos, principalmente aqueles que têm um gasto grande com a irrigação, 
para que possam construir, em suas pequenas propriedades rurais, as suas 
próprias usinas hidrelétricas. Para isso, tem de haver, por parte do Governo, 
um estímulo deliberado, uma vontade de ver essas hidrelétricas serem 
construídas, até mesmo para despertar a consciência de que o momento é 
de economizar, de investir. O Governo deveria desenvolver, também, outras 
formas para resolver o problema, e não se aproveitar dele como palanque 
eleitoral. 

Quando se fala em falta de energia e de água ou de qualquer outro 
racionamento de tamanha relevância, costumo dizer que deixa de ser uma 
ação de Governo para ser uma ação de Estado. Conseqüentemente, quando 
se trata de uma ação de Estado, não há situação nem oposição. Todos 
temos consciência de que Minas Gerais tem um grande potencial, basta que 
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o Governo queira, que a sociedade participe ativamente na busca de uma 
solução. E este Estado, a exemplo do Paraná, será auto-suficiente em 
matéria de energia elétrica, aproveitando tão-somente o potencial hídrico que 
ainda temos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado 
Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, subo a esta 
tribuna para discutir um projeto de grande importância para todos os 
mineiros, o Projeto de Lei n° 1.498/2001 , do Governador do Estado, que 
autoriza o Estado de Minas Gerais a destinar recursos provenientes de 
dividendos e juros sobre o capital próprio recebido da CEMIG para a 
implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé e dá outras providências. 

Trata-se de um projeto de importância capital para Minas Gerais. No 
momento de apreensão, de aflição de todos nós, brasileiros, com a crise do 
setor de energia do País, todos os esforços para aumentar a capacidade 
implantada de geração de energia são absolutamente fundamentais e bem-
vindos. Infelizmente, essas providências são de longo prazo. Uma hidrelétrica 
só estará em efetivo funcionamento, gerando energia para os mineiros e 
brasileiros, após cinco, seis anos do início de sua construção. 

Entretanto, Sr. Presidente, nós, da Oposição, não estamos aqui para 
obstruir nem para discordar da implantação da Usina de lrapé. É preciso que 
haja um processo de reflexão sobre o anúncio, pelo Governo do Estado, da 
Usina de lrapé, sobre as contradições e mentiras que tem falado a respeito 
dessa matéria. 

Infelizmente, é preciso, mais uma vez, denunciar o Governador Itamar 
Franco, que, na contramão da história, da opinião pública e da atitude de 
toda a população brasileira, foi pregar desobediência civil, dizendo que 
quanto pior, melhor- e não, para o povo de Minas ou do Brasil , mas para ele, 
em seu projeto político pessoal. Foi isso que gerou insatisfação e revolta de 
toda a população do País, tornando-o até mesmo motivo de chacota em 
alguns dos programas humorísticos mais assistidos da televisão brasileira -
todos vimos Minas Gerais e o Governador do Estado sendo ridicularizados no 
programa "Casseta e Planeta", exatamente por causa de sua atitude de 
demagogia irresponsável, dizendo que Minas não iria cumprir as metas 
estabelecidas pelo Governo Federal. No entanto, todos os mineiros 
recebemos uma cartinha da CEMIG, estabelecendo as metas e dizendo da 
possibilidade de pagarmos multas ou sobretaxas, se elas não forem 
cumpridas. 

Especificamente sobre o caso de lrapé e antes de entrar na parte das 
mentiras sobre o esforço de Minas na geração de energia no Brasil, quero 
fazer alguns comentários. Sobre lrapé, é preciso dizer que o Governador 
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Itamar Franco anunciou com grande fanfarra, até mesmo veiculando 
anúncios publicitários nas televisões com sua imagem pessoal , o que 
configura crime de responsabilidade - é proibido pela legislação, mas ainda 
assim ele o fez. E tudo isso para anunciar não a construção da Usina de 
lrapé - que, talvez , efetivamente tenha início daqui a um ano -, mas a 
autorização para o início das obras rodoviárias de acesso a essa usina. Fez 
uma grande festa, para anunciar nada; para mentir para o povo. 

Também é preciso dizer, sobre lrapé, o seguinte: já em agosto de 1998, no 
Governo Eduardo Azeredo, o Governador solicitou ao então Presidente da 
CEMIG, José da Costa Carvalho Neto, que entrasse em contato com a 
ANEEL, solicitando repasse a lrapé dos benefícios que essa usina traria aos 
aproveitamentos a jusante. A ANEEL concedeu a lrapé 30% dos benefícios 
que proporciona a ltapebi, construída na fronteira de Minas com Bahia, junto 
a Salto da Divisa. Solicitou, ainda, à ANEEL a prioridade na realização do 
leilão. A ANEEL atendeu prontamente à solicitação do Governo de Minas e 
fez a seguinte programação cronológica: publicação do edital - 31/8/98; pré-
qualificação - 5/11/98; e o leilão foi realizado no dia 1°/12/98, ou seja, no 
Governo Eduardo Azeredo. Na 2538 Reunião do Conselho de Administração 
da CEMIG, realizada em 27/10/98, foi autorizada, por unanimidade- ou seja, 
pelos representantes do Governo do Estado e pelos representantes dos 
sócios estratégicos privados da CEMIG -, a participação da CEMIG na pré-
qualificação para os leilões de lrapé e de ltapebi. A CEMIG apresentou a sua 
documentação dentro do prazo estabelecido, foi pré-qualificada pela ANEEL 
e ganhou o leilão, sendo, portanto, proclamada a vencedora para a 
construção da Usina de lrapé. Na reunião seguinte do Conselho de 
Administração da CEMIG, de número 254, foi ratificado, por unanimidade, o 
ato da Diretoria Executiva da CEMIG, definindo as condições de viabilização 
financeira do empreendimento. É aqui que quero chamar a atenção dos 
Deputados e dos mineiros que me escutam e me vêem na TV Assembléia: 
naquela época, em dezembro de 1998, o custo máximo da obra estava 
previsto entre R$370.000.000,00 e R$417.000.000,00; o custo estimado, 
hoje, é de R$500.000.000,00, ou seja, 20% superior ao valor máximo 
estimado em dezembro de 1998. 

O preço da venda de quilowatts e megawatts estava estabelecido, e hoje o 
preço de mercado é 71% superior ao preço de venda do megawatt, em 
dezembro de 1998. Ou seja, só essa diferença já pagaria o aumento do custo 
da obra. Atenção, Srs. Deputados, não estava prevista, em 1998, a 
participação do Governo de Minas com nenhum centavo para viabilizar a 
construção da Usina de lrapé. Provo o que estou dizendo. Não estava 
previsto nenhum centavo do Governo de Minas. 

O Governo de Minas vem solicitar, num primeiro momento, que a 
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Na composição acionária, na forma de viabilização financeira para a 
construção de lrapé, estavam previstas a CEMIG, com participação de 70%; 
a COPASA, com participação de 20%, e o consórcio construtor, com 10%. 
Não estava prevista nenhuma participação direta do Governo do Estado, ao 
contrário do que está sendo proposto agora. 

Outros comentários teria de fazer sobre a construção de !rapé, como tenho 
outras questões a discutir neste pronunciamento, mas quero ater-me a este: 
essa é uma obra prevista em agosto de 1998, autorizada em dezembro de 
1998 pela ANEEL, junto com a Usina de ltapebi. Vejam os senhores, ltapebi 
começou a ser construída naquela época. As primeiras turbinas da Usina de 
ltapebi já estão sendo instaladas. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, mineiros, as primeiras turbinas de ltapebi, 
que fica localizada na Bahia, na divisa com Minas Gerais, já estão sendo 
instaladas. A obra de lrapé está atrasada em mais de dois anos; são quase 
três anos de atraso para o início da construção de I rapé. 

Digo mais: I rapé não começará a ser construída agora; ela pode começar a 
ser construída, talvez, daqui a um ano. Na verdade, ao contrário de poder 
contar vantagem, o Governo de Minas está atrasado. Como dizia, o plano 
qüinqüenal da CEMIG já previa a construção disso. O Governo Eduardo 
Azeredo tomou as providências para a construção de lrapé; o Governo Itamar 
Franco está atrasado em mais de dois anos para o início da construção e vai 
se atrasar mais ainda. Em condições piores, com a obra num preço superior 
ao inicial e com a participação direta dos cofres do Estado de Minas Gerais 
no montante de R$80.000.000,00 ou R$90.000.000,00, como está sendo 
solicitado neste projeto de lei que estamos discutindo. 

Como se isso não bastasse, o Governador, de maneira irresponsável e 
demagógica, sai alardeando pelo Brasil afora que a CEMIG faz mais esforço 
que o resto do País para enfrentar o problema energético do País. Em uma 
propaganda veiculada em mídia nacional, em grandes revistas, nos jornais 
"Folha de S. Paulo" e "O Estado de S. Paulo", na revista "Isto É", de 9/5/2001, 
nas págs. 40 e 41 , o Governo Itamar Franco anunciou: "Minas está investindo 
em nove usinas para o Brasil não economizar desenvolvimento". E lista as 
usinas: "lrapé, Porto Estrela, Funil, Queimado, Aimorés, Pai Joaquim, Capim 
Branco I, Capim Branco 11 e Térmica Sul". São nove usinas. 

Aqui está dito nove usinas. Está publicado, levando a assinatura do 
Governador. O Governador de Minas assina essa matéria. Está dito aqui que 
estão em obras nove usinas construídas pela CEMIG. E há a lista das nove 
usinas que estão sendo construídas. 

Poucos dias depois, o Secretário de Governo Henrique Hargreaves fala em 
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oito usinas, e o Governador também fala em oito usinas. Mas tenho aqui 
uma entrevista do Diretor de Distribuição da CEMIG e ex-Presidente da 
Sociedade Mineira de Engenheiros, Aloísio Vasconcelos, publicada na revista 
da Sociedade Mineira de Engenheiros, em que ele fala em cinco usinas que 
estão sendo construídas pela CEMIG. Então, temos um anúncio fa lando em 
nove, uma declaração do Governador e do Secretário Hargreaves falando em 
oito e uma entrevista do Diretor da CEMIG falando em cinco. 

Afirmei nesta tribuna, por quatro vezes, que todos estavam mentindo, o 
Governador Itamar Franco, o Secretário Hargreaves e o Diretor Aloisio 
Vasconcelos. Era tudo mentira, e eu dizia que eram três usinas - Porto 
Estrela, Queimado e Funil - e não, nove, oito ou cinco. E agora, com o inicio 
da construção da Usina de Aimorés, o Governo começa a construir a quarta 
usina. Quer dizer, eram três, e agora são quatro. 

E vejam a cara-de-pau da CEMIG. Depois da minha denúncia, a CEMIG 
agora admite oficialmente que são três usinas. Queria solicitar ao sistema de 
som da Assembléia que, por gentileza, transmitisse neste momento dois 
anúncios da CEMIG que fazem referência às usinas, os quais estão sendo 
veiculados atualmente nas rádios mineiras, na CBN, na Itatiaia, etc. 

(-Procede-se á veiculação dos anúncios da CEMIG.) 
Todos nós ouvimos. Essa é uma propaganda institucional da CEMIG, que 

está sendo veiculada atualmente nas rádios de Minas. O Governador Itamar 
Franco teve a coragem de mentir para o povo mineiro e brasileiro, dizendo 
que eram nove usinas hidrelétricas sendo construídas. Depois, ele e o 
Secretário Henrique Hargreaves afirmaram que eram oito usinas 
hidrelétricas. E o Diretor da CEMIG, Aloísio Vasconcelos , disse que eram 
cinco usinas. E, por quatro vezes, subi à tribuna da Assembléia Legislativa e 
disse na frente de todos os senhores, do Presidente e de todos os 
Deputados, tanto situacionistas quanto oposicionistas, que eram três usinas. 

Agora, a CEMIG está veiculando anúncio dizendo que são três usinas 
hidrelétricas. Se os senhores quiserem ouvir novamente, me peçam, que 
escutaremos. O anúncio diz que são três, apenas três. O Governador mentiu, 
o Secretário Hargreaves mentiu, o Diretor da CEMIG, Aloísio Vasconcelos, 
mentiu. Quem estava dizendo a verdade era eu. Desafiei os Deputados da 
base governista, fui retrucado por alguns, que tentaram fazer ironia. Eu 
estava falando a verdade. O Governador Itamar Franco estava mentindo para 
o povo de Minas Gerais e para o povo brasileiro, em uma campanha que 
custou R$800.000,00, para veicular mentira. Foi uma campanha veiculada na 
"Isto É", cuja cópia tenho aqui, nos jornais do Rio, de São Paulo. Ela falava 
mentira, falava que Minas fazia um esforço maior que o do resto do Pais, 
porque estava construindo nove usinas hidrelétricas. Não são nove. Eram 
três: Funil, Porto Estrela e Queimados. Agora, com o inicio da construção, na 
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semana passada, de Aimorés, Minas começa os primeiros movimentos 
para construir a quarta usina. Isso tem que ficar muito claro para a opinião 
pública de Minas Gerais. Não é com demagogia barata, não é com mentrras 
que vamos enfrentar os problemas de geração de energia ou quaisquer 
problemas que tenhamos no Brasil. Um homem que pretende ser candidato à 
Presidência da República começa muito mal a sua campanha. Em primeiro 
lugar, pega como "gancho", como desculpa, uma crise que afeta a todos os 
brasileiros. Todos nós estamos apreensivos, com medo do que vem pela 
frente, e ele vem fazendo demagogia da pior qualidade, demagogia barata, 
mentira. 

Digo mais: a participação do Governo de Minas no esforço nacional de 
geração de energia não é do porte que o Governador Itamar Franco está 
anunciando. Tenho aqui os dados, já os apresentei aqui e os trago 
novamente. São dados do Ministério de Minas e Energia sobre a geração de 
novas unidades hidrelétricas no Brasil, entre os anos de 2000 e de 2005. 
Temos aqui, mês a mês, cada nova turbina que entrará em funcionamento no 
Brasil. O Governo de Minas, entre os anos 2000 e 2002, o período do 
Governador Itamar Franco, estará aumentando apenas três novas turbinas 
de geração de energia, em hidrelétricas no Brasil. Isso corresponde a apenas 
2,8%. Vou repetir os números, porque quero ser contestado. Entre o ano de 
2000 e o de 2002, a participação do Governador Itamar Franco no esforço de 
geração de energia hidrelétrica no Brasil é de apenas 2,8% do esforço 
nacional. Minas, com a sua importância - era a 28 economia, mas o 
Governador Itamar Franco deixou que caisse para a 38 economia do Brasil -, 
representa apenas 2,8% do total de nova energia que estaria sendo gerada 
no Brasil. Durante o seu Governo, apenas três turbinas - e vou repetir -, no 
Governo Itamar Franco, apenas três turbinas de usinas hidrelétricas estarão 
sendo inauguradas. No ano de 2000 não foi inaugurada nenhuma turbina em 
Minas Gerais; no ano de 2001 , o ano em que estamos, serão inaugurada 
duas. No mês de setembro será inaugurada uma turbina em Porto Estrela; no 
mês de novembro, uma segunda turbina em Porto Estrela. Então, em 2001 , 
serão duas turbinas. Apenas no mês de dezembro de 2002 mais uma turbina 
entrará em funcionamento, na hidrelétrica de Funil Grande. Isso é tudo. Três 
novas turbinas que estarão entrando em funcionamento em Minas Gerais, em 
todo o Governo Itamar Franco. 

Essa é a contribuição de Minas para o esforço de geração de nova energia 
hidrelétrica no Brasil. É apenas isso. A mentira tem perna curta. Estou aqui, 
mais uma vez, com a responsabilidade do meu mandato de Deputado, para 
desafiar quem quer que seja a comprovar que esses dados que entrego 
sejam mentiras. 

Entrego esses dados a quem quiser. Desafio quem disser que estou 



z 
õ 

., 
Q 

< 

721 
falando mentira. Já provei que não eram nove usinas. O Secretário 
Hargreaves disse que eram oito e, num gesto de indelicadeza comigo, disse 
que eu iria beber a água das oito. Disse que não iria beber água nenhuma, 
mas que queria que ele mordesse sua língua venenosa e mentirosa e viesse 
a público confessar ao povo de Minas Gerais que estava falando mentira. 
Não eram oito, como afirmaram Hargreaves e o Governador Itamar Franco. 
Não eram cinco, como afirmou, numa entrevista à revista da Sociedade 
Mineira de Engenheiros, de maio deste ano, o Diretor Aloísio Vasconcelos. 
Eram três. Agora, acabamos de ouvir o anúncio veiculado na Rádio Itatiaia, 
na CBN, de que estão sendo construídas três usinas. Corrijo, mais uma vez, 
a CEMIG: neste momento, não são três usinas. Eles fizeram anúncio em 
resposta a minha pressão, mas, com o início da inauguração das obras de 
Aimorés, passam a ser quatro usinas. Não são nove, não são oito, não são 
cinco. Eram três no momento que denunciei. Agora, são quatro. O 
Governador Itamar Franco é mentiroso, o Secretário Hargreaves é mentiroso, 
o Diretor da CEMIG, Aloísio Vasconcelos, é mentiroso, o Presidente da 
CEMIG, Djalma Morais, é mentiroso. Falei a verdade ao povo de Minas 
Gerais, quando disse que estavam sendo construídas três usinas. Agora, a 
CEMIG reconhece isso. Mas não há de ser nada. lrapé está atrasada há mais 
de dois anos, como acabei de provar. Ela foi aprovada em dezembro de 
1998. Foi aprovado todo o modelo, a forma de participação, a viabilização da 
captação de recursos para investimento. Está tudo aqui. A viabilização 
financeira do investimento foi estabelecida de forma a não trazer ônus ao 
Tesouro Estadual. Vejam bem: a viabilização financeira da construção de 
lrapé foi estabelecida de forma a não trazer ônus ao Tesouro Estadual. 
Atenção, governistas, anotem mais esta aqui: conforme consta no 
Documento PRCA n° 32/98, anexo à ata da 2548 Reunião do Conselho de 
Administração da CEMIG, a seguinte estrutura básica: o custo máximo da 
obra previsto é de R$370.000.000,00 a R$417.000.000,00. A composição 
acionária ficará assim: CEMIG com 70%, COPASA com 20% e o consórcio 
construtor com 10%. Hoje, o Governo de Minas e a CEMIG não sabem como 
vai ser a composição do novo consórcio que estão prevendo. Volto a dizer: o 
Documento PRCA n° 32/98, anexo à ata da 2548 Reunião do Conselho de 
Administração da CEMIG, estabeleceu a viabil ização financeira da 
construção de lrapé, de forma a não trazer ônus para o Tesouro Estadual. 
Agora, o Governo de Minas solicita que a Assembléia permita a colocação de 
R$90.000.000,00 nessa obra. Acho que devemos permitir, devemos dar um 
puxão de orelha no Governo, que atrasou mais de dois anos a construção de 
lrapé. ltapebi, construída na divisa com Minas, foi aprovada na mesma 
reunião da ANEEL, no leilão de 1°/12/98. 

Nessa data, foi permitida a construção da usina de ltapebi, ainda em 1998. 
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Essa obra já está recebendo as primeiras turbinas, mas lrapé, talvez, 
comece a ser construída em meados do ano que vem. Essa é a realidade. 
Estou falando a verdade e estou disposto a debater o assunto com o 
Presidente da CEMIG, com o Governador Itamar Franco, com o Secretário 
Henrique Hargreaves ou com qualquer representante do Governo; estou 
disposto a debater com eles se as informações que trago são verdadeiras. 
Tenho aqui os dados oficiais da CEMIG e do Ministério de Minas e Energia. 
O atraso foi provocado pelo Governador Itamar Franco, que não cuida das 
coisas de Minas, mas de fazer campanha para a Presidência da República. 
Podemos imaginar que isso seja muito trabalhoso. É por isso que ele largou a 
administração do Estado nas mãos Deus sabe de quem. O Estado está 
abandonado, enquanto ele cuida de sua campanha. É por isso que a 
construção da Usina de lrapé está atrasada em quase três anos e vai atrasar 
mais que isso. 

No entanto, apesar de tudo, nós, da Oposição, vamos autorizar o 
Governador Itamar Franco, ao contrário dos interesses maiores do povo de 
Minas - porque essa usina deveria ser construída sem os recursos do 
Tesouro, como estava previsto em 1998 -, a fazer esse aporte de recursos de 
R$80.000.000,00 ou R$90.000.000,00, como queiram, para que seja 
anunciado em algum momento, pelo amor de Deus, o início da construção da 
Usina de lrapé, que será de enorme importância para todos os mineiros e 
brasileiros. Mas parem de fazer demagogia. Parem de falar mentiras. A 
mentira tem perna curta e nós, da Oposição, estamos aqui para denunciá-la a 
cada momento. 

Vou, ainda, mostrar outras coisas, incluindo a maneira como a opinião 
pública brasileira e os formadores de opinião estão recebendo a demagogia 
barata e irresponsável do Governador Itamar Franco em relação à geração 
de energia no País. Essa questão deve ser tratada por estadistas, por gente 
de palavra e de compromisso com as coisas do povo, e não, por demagogos 
irresponsáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.498/2001 na forma do 
Substitutivo n° 1. A Comissão de Redação. 

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 7, solicito ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a verificação de 
quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados, que somados 

aos 12 Deputados em comissões, perfazem o total de 29 Deputados, número 
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 10/99, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, que institui as aglomerações urbanas 
integradas e planejadas, dispõe sobre a sua organização e funções e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de 
Assuntos Municipais opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, da 
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
rejeição do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.238/2000, do Deputado 
Luiz Menezes, que autoriza o Poder Executivo a denominar o ano de 2002 
Ano de Carlos Drummond de Andrade. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A 
Comissão de Educação opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 47/99, do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que dispõe sobre o controle e a fiscalização da produção, do 
transporte, da comercialização e da distribuição de medicamentos no Estado 
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 
1, da Comissão de Saúde, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 269/99, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Elói Mendes o imóvel que menciona. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação 
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 324/99, do Deputado Bilac 
Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata 
o imóvel que especifica. As Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira perderam o prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 
145 do Regimento Interno, a Presidência designa como relator da matéria o 
Deputado Paulo Piau e indaga de S. Exa. se está em condições de emitir seu 
parecer ou fará uso do prazo regimental. 



O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte: 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 324/99 

Relatório 

724 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em tela autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata o imóvel que 
especifica. 

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas ambas perderam o prazo 
regimental para emissão de seus pareceres. 

A requerimento do autor, foi o projeto incluído na ordem do dia, 
designando-se este relator para emitir parecer em Plenário. 

Fundamentação 
A proposição sob comento tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a 

doar ao Município de Borda da Mata o imóvel havido por doação do próprio 
município, para construção da cadeia pública. 

Atualmente, o Prefeito tem interesse em instalar no local uma policlínica e 
um velório, o que consideramos de inegável interesse público, pois, além de 
passar a ter acesso ao serviço de saúde, a comunidade terá local público 
adequado para que os seus mortos sejam velados. Atende-se, dessa forma, 
à legislação que rege a matéria (art. 18 da Carta política mineira e a Lei 
Federal n° 8.666, de 21/6/93, que institui normas para licitações e contratos 
da administração pública no âmbito dos Poderes da União, do Estado, do 
Distrito Federal e dos municípios). 

Há que se considerar, ainda, que a transferência de domínio da referida 
propriedade do Estado para o município não acarreta despesas para os 
cofres públicos estaduais, nem tem repercussão na lei orçamentária, razão 
pela qual não encontramos óbice de qualquer natureza á aprovação da 
matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 324/99 

na forma apresentada. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 165a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/6/2001 

Presidência do Deputado Antônio Júlio 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 23 Parte (Ordem 

do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, 
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 496/99; renovação da votação do projeto, 
salvo emenda; rejeição; questão de ordem; anulação da votação; chamada 
para recomposição de quórum; inexistência de quórum para a continuação 
dos trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Rezende -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqoínio - lvair Nogueira - 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 José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Ás 9h15min, a lista de 

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

13 Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 23 Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria 
constante na pauta . 

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

Lei n° 496/99, da Deputada Maria José Haueisen, que altera o art. 1° da Lei 
n° 11 .867, de 28/7/95. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A 
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Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Just1ça. A Presidência vai renovar a votação 
do projeto, salvo emenda. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitado. 

Questão de Ordem 
- O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 

não há quórum para votação; portanto, solicito que seja tornada sem efeito a 
votação. 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção a questão de ordem 
suscitada pelo Deputado Durval Ângelo, torna sem efeito a votação e, nos 
termos do § 6° do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário 
que proceda à chamada dos Deputados para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, número 

insuficiente 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. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 70a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSllTUIÇÂO E 
JUSTIÇA 

Às dez horas do dia doze de junho de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Agostinho Silveira, Márcio Kangussu, Sávio 
Souza Cruz, Sebastião Costa e Maria Olívia (substituindo este ao Deputado 
Ermano Batista, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Agostinho Silveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar matéria constante na pauta e acusa o recebimento das proposições 
a seguir relacionadas, para as quais designou os respectivos relatores: 
Projetos de Lei n°s 1.558/2001 - Deputado Agostinho Silveira; 1.563/2001 -
Deputado Márcio Kangussu; 1.559, 1.567 e 1.568/2001 - Deputado Dilzon 
Melo; 1.561 e 1.564/2001- Deputado Ermano Batista; 1.560/2001 - Deputado 
Sebastião Costa; 1.562 e 1.565/2001 - Deputado Sávio Souza Cruz; 
1.566/2001 - Deputado Eduardo Hermeto. Passa-se à fase de discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
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encaminhado oficio à Presidente do HEMOMINAS questionando o 
término do plantão nessa entidade. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os requerimentos. Após a exposição dos convidados, 
passa-se à fase de debates, com a participação dos convidados, do público 
presente e dos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a final idade 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, 26 de junho de 2001 . 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Bené Guedes. 

ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 
MÁQUINAS "OFF-LINE" 

Ás quatorze horas e quinze minutos do dia vinte de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Kangussu, 
Alencar da Silveira Júnior e Cabo Morais, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em virtude de ser a primeira 
reunião, comunica que não há ata a ser lida. O Presidente informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o 
relator e programar os trabalhos, determina à assessoria que proceda à 
distribuição das cédulas de votação e solicita ao Deputado Cabo Morais que 
atue como escrutinador. Verificados os votos, são proclamados eleitos, por 
unanimidade, para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 
Deputados Alencar da Silveira Júnior e Márcio Kangussu. Empossado como 
Presidente, o Deputado Alencar da Silveira Júnior agradece a confiança nele 
depositada, dá posse ao Vice-Presidente, designa o Deputado Luiz Fernando 
Faria para autar como relator da Comissão e informa, de comum acordo com 
os membros da Comissão, que as reuniões ordinárias serão realizadas às 
terças-feiras, às 14h30min. 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, 26 de junho de 2001 . 
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Luiz Fernando Faria - Agostinho 

Silveira - Márcio Kangussu. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 769/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 
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aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.439/2001 com as 
Emendas n°s 1 a 28 (relator. Deputado Agostinho Silveira); 1.522/2001 
(relator: Deputado Sebastião Costa); 1.526 e 1.549/2001 , este na forma do 
Substitutivo n° 1 (relator: Márcio Kangussu); e o parecer que conclui pela 
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei n° 
1.520/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). O Projeto de Lei n° 
1.492/2001 , que recebeu o parecer pela sua inconstitucionalidade, ilegalidade 
e antijuridicidade, teve sua discussão adiada em virtude da aprovação de 
requerimento pela Comissão. O Projeto de Lei n° 1.528/2001 não foi 
apreciado, uma vez que o relator solicitou prazo para sobre ele emitir 
parecer. Nos termos regimentais, a Presidência determina o envio do Projeto 
de Lei n° 1.520/2001 ao Plenário, para inclusão do parecer 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, 19 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Ermano Batista -

Eduardo Hermeto - Agostinho Silveira. 
ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às nove horas do dia vinte de junho de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e João 
Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a ouvir os Srs. Alexandre Prado, Chefe de Divisão Jurídica de 
Recursos Humanos da HEMOMINAS, representando a Sra. Anna Bárbara de 
Freitas Proietti; Renato Almeida de Barros, Diretor Administrativo do SINO-
SAÚDE, e Fausto Ferrer Froés, Superintendente da FHEMIG, que irão 
discutir a situação dos servidores do HEMOMINAS e da FHEMIG admitidos 
por meio de contrato temporário, os quais são convidados a tomar assento á 
mesa. Neste momento, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a 
Presidência ao Deputado João Leite e apresenta três requerimentos, nos 
quais solicita seja pedido aos Presidentes da HEMOMINAS, da FHEMIG e da 
FUNED que não seja efetivada a dispensa dos servidores contratados sem 
que as conseqüências de tal dispensa sejam previamente discutidas pela 
Comissão; sejam ouvidos nesta reunião os Srs. Aloísio Fernandes Moreira, 
Diretor da UNSP, e Guilherme Ribeiro, Diretor do Sindicato dos Médicos; seja 
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De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei em análise 

tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Instituto Técnico para a 
Educação e a Cultura - ITEC -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma 
apresentada. 

Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Instituto Técnico para a Educação e a Cultura é uma sociedade civil de 

caráter educativo, cultural, científico e social. Tem por objetivo assessorar as 
entidades sindicais, comunitárias e educativas na elaboração e execução de 
projetos e estudos visando à formação profissional e humanística dos 
trabalhadores e ao aperfeiçoamento de seus dirigentes. 

Além disso, promove convênios com instituições nacionais e internacionais 
para a realização de projetos e campanhas de interesse dos trabalhadores, 
de suas entidades e da população. 

Portanto, a entidade de que trata o projeto em tela merece o título 
declaratório de utilidade pública proposto. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 769/99 na 

forma original. 
Sala das Comissões, 25 de junho de 2001 . 
José Henrique, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.503/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Adelino de Carvalho, pretende 
declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Canápolis, com 
sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Santa Casa de Misericórdia de Canápolis, fundada em 10/7/95, é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos. Presta relevantes serviços à comunidade, 
e a sua principal meta é a asssistência médico-hospitalar dispensada aos 
doentes carentes. 

Em vista da relevância do trabalho desenvolvido pela entidade, a 
aprovação deste projeto de lei, no nosso entendimento, é justa e necessária. 
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Conclusão 

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
1.503/2001 nos termos em que foi apresentado. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Adelmo Carneiro Leão, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.531 /2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em análise visa 
declarar de utilidade pública a Associação Novo Estilo de Vida - Viver Feliz -, 
com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade presta relevantes serviços à comunidade: procura 

despertá-la para os problemas ambientais, que estão prejudicando o 
equilíbrio do planeta. Preocupa-se, também, em alertar os cidadãos para a 
importância da saúde e do uso de meios alternativos no tratamento de 
doenças e sua prevenção. 

Por isso julgamos oportuno que seja outorgado à entidade o título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.531/2001 na forma original. 
Sala das Comissões. 26 de junho de 2001 . 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 994/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 994/2000, do Deputado Antônio Andrade, que declara 
de utilidade pública a Casa do Bom Samaritano de Araxá - MG, 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° 994/2000 
Declara de utilidade pública a Casa do Bom Samaritano, com sede no 

Município de Araxá. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa do Bom Samaritano, 

com sede no Município de Araxá 
Art.2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.391/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.391/2001 , do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE- de Salinas, 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° 1.391/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE- de Salinas, 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 Salinas, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.403/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.403/2001 , do Deputado Bilac Pinto, que declara de 
utilidade pública a Associação Carmense de Assistência ao Excepcional -
ACAE -, com sede no Município de Carmo da Mata, 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° 1.403/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Carmense de Assistência ao 
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Excepcional - ACAE -, com sede no Município de Carmo da Mata. 

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

Assistência ao Excepcional - ACAE -, com sede no Município de Carmo da 
Mata. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.440/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.440/2001 , do Deputado Arlen Santiago, que declara 
de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Montes Claros -
ADEMOC -, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.440/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Montes 

Claros - ADEMOC -, 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 Associação dos Deficientes 

de Montes Claros- ADEMOC -, 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, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.468/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.468/2001 , do Deputado João Pinto Ribeiro, que 
declara de utilidade pública a Creche Sonho Realizado, 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 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° 1.468/2001 
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Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Creche Sonho Realizado, 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, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Djalma Diniz, relator - Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.474/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.4 7 4/2001 , do Deputado Djalma Diniz, que declara de 
utilidade pública a Fundação de Assistência ao Menor Creche Mãe Jovelina, 
com sede no Município de lpaba, foi aprovado em turno único, na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.474/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Menor Creche 

Mãe Jovelina, com sede no Município de lpaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Assistência ao 

Menor Creche Mãe Jovelina, com sede no Município de lpaba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.476/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.476/2001 , do Deputado Amilcar Martins, que declara 
de utilidade pública a entidade Vila Vicentina Furtado de Menezes, no 
Município de Campo Belo, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final , 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.476/2001 



Declara de utilidade pública a entidade Vila Vicentina Furtado de 
Menezes, com sede no Município de Campo Belo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Vila Vicentina 
Furtado de Menezes, com sede no Município de Campo Belo. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.483/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.483/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, que 
declara de utilidade pública a Creche Comunitária União Protetora dos 
Carentes, com sede nesta Capital, 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 à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.483/2001 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária União Protetora dos 

Carentes, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária União 

Protetora dos Carentes, 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, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.484/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.484/2001 , da Deputada Elaine Matozinhos, que 
declara de utilidade pública a Associação Creche-Escola Irmãos do Caminho, 
com sede no Município de Barbacena, 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. 
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PROJETO DE LEI N° 1.484/2001 

Declara de utilidade pública a Associação Creche-Escola Irmãos do 
Caminho, com sede no Município de Barbacena. 

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

Irmãos do Caminho, com sede no Município de Barbacena. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ailton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.489/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.489/2001 , do Deputado lvair Nogueira, que declara de 
utilidade pública a entidade Associação dos Moradores do Bairro Alto Bela 
Vista, com sede no Município de São Gotardo, foi aprovado em turno único, 
com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técn ica 
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° 1.489/2001 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Alto 

Bela Vista- AMABEVI - . com sede no Município de São Gotardo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro Alto Bela Vista - AMABEVI -, com sede no Município de São Gotardo. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator- Ailton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.499/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.499/2001 , do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
que declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Sócio 
Econômica e Ambiental de Cataguases e Microrregião - ADECAT -, foi 
aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final , 
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que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.499/2001 
Declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento, Sócio 

Econômica e Ambiental de Cataguases e Microrregião - ADECAT -, com 
sede no Município de Cataguases. 

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

Sócio Econômica e Ambiental de Cataguases e Microrregião - ADECAT -, 
com sede no Município de Cataguases. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Djalma Diniz, relator- AíltonVilela. 
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ATA DA 259a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/6/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho e Á lvaro 

Antônio 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios- 2a Fase (Grande Expediente) : - Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 56/2001 - Projetos de 
Lei n°s 1.602 a 1.612/2001 - Requerimentos n°s 2.345 a 2.355/2001 -
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini, Dalmo Ribeiro Silva, Dinis 
Pinheiro e João Leite e da Comissão de Direitos Humanos - Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila, Bilac Pinto e Marcelo 
Gonçalves e das Comissões de Defesa do Consumidor e de Política 
Agropecuária- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Batista de 
Oliveira, Maria José Haueisen, Geraldo Rezende, Elaine Matozinhos e Dalmo 
Ribeiro Silva - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações- Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Dinis Pinheiro; deferimento - Votação de 
Requerimentos: Requerimentos do Deputado João Leite e da Comissão de 
Direitos Humanos; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei n° 607/99; aprovação, na forma do vencido em 1° turno- Prosseguimento 
da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.431/2001 ; discurso do 
Deputado Sebastião Costa; encerramento da discussão; requerimento do 
Deputado Cristiano Canêdo; deferimento; votação do projeto, salvo emendas 
e destaque; aprovação; votação das Emendas n°s 2 e 4, salvo destaque; 
aprovação; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e da Emenda n° 3, 
salvo destaque; rejeição; votação da Emenda n° 1; aprovação -
Prosseguimento da discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 493/99; 
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na 
forma do vencido em 1 o turno; votação da Emenda n° 1; rejeição; verificação 
da votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; 
chamada para recomposição do número regimental; existência de quórum 
para votação; renovação da votação da Emenda n° 1; rejeição; verificação da 
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 992/2000; encerramento da 
discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.11 0/2000; discurso 
do Deputado Alencar da Silveira Júnior; encerramento da discussão -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.155/2000; apresentação da 
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Emenda n° 3; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto 
com a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer -
Discussão, em 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 1. 164 e 1.219/2000; 
encerramento da discussão - Requerimento do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior; deferimento; discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do 
Deputado Miguel Martini - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Torres -Wanderley Ávila -Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade- Antônio Carlos Andrada- Antônio Genaro- Arlen Santiago 
- Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana- Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar -Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely 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 - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George -
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) - Às 14h15min, a lista de 

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

13 Parte 
13 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Alencar da Silveira Júnior, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OF[CIOS 
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Do Sr. Mozarildo Cavalcanti, Senador, solicitando o envio à CPI das 

ONGs, instalada no Senado Federal, de informações de que esta Casa tenha 
conhecimento relativas a denúncias sobre atuação irregular de organizações 
não governamentais. 

Do Sr. Humberto Guimarães Souto, Presidente do Tribunal de Contas da 
União, prestando informações relativas a pedido contido no Requerimento n° 
2.200/2001, da Comissão de Transporte. 

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
informando que ainda não foi apresentada a esse órgão a prestação de 
contas do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais- INDI para 
o exercício de 2000. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, 
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 1.400/2001 , em atenção 
a pedido da Comissão de Constituição e Justiça encaminhado por meio do 
Ofício n° 177/2001/DLE. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.400/2001 .) 

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração, 
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 1.124/2000, em atenção 
a pedido da Comissão de Fiscalização Financeira encaminhado pelo Ofício 
n° 668/2001/DLE. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.124/2000.) 

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança Pública (2) , 
prestando informações relativas a denúncias apresentadas a esta Casa por 
Violeta Oriza Matar e por Jordane Cardoso de Souza Ferreira. 

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, solicitando 
dilação do prazo determinado pela CPI da Saúde, em requerimento 
encaminhado por meio do Ofício n° 1.145/2001/DLE, para apresentar cópias 
de contratos e termos de adesão. (-À CPI da Saúde.) 

Do Sr. Elvécio Lucas de Bastos Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Pedro Leopoldo, encaminhando o informe financeiro da Câmara Municipal 
referente ao mês de maio. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Artur Cândido Filho, Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí, 
encaminhando cópias das Indicações n°s 33 e 34/2001 , do Vereador Tadeu 
da Costa Gomes. (- À Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Wanderley Maduro dos Reis, Presidente da Câmara Municipal de 
Guarujá, SP, encaminhando cópia de moção de congratulações com o 
Comitê de Preservação da Memória Nacional. (-À Comissão de Educação.) 

Do Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, solicitando sejam 
tomadas providências para garantir a reintegração da posse da Fazenda 
Tangará a seus legítimos proprietários. (- À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

Do Sr. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, informando, em atenção a 
pedido da CPI da Saúde, encaminhado por meio do Ofício n° 
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Central de Auditoria Operacional - SCAO -, da Secretaria da Fazenda. 
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Do. Pe. Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual de 
Educação (2), encaminhando esclarecimentos a respeito da autorização de 
funcionamento do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de lpatinga e 
do credenciamento do Centro Universitário de Varginha; e agradecendo o 
convite para o Debate Público Qualidade e Acessibilidade do Ensino Superior 
em Minas Gerais. (- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Eloy Alves Filho, Superintendente Regional do INCRA em Minas 
Gerais, encaminhando cópia do convênio celebrado entre esse órgão e a 
Secretaria do Planejamento, tendo como objeto a realização de ações 
conjuntas em prol da reforma agrária no Estado. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, de 
o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Celso Castilho de Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente, 
encaminhando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça, 
parecer do I EF sobre o Projeto de Lei n° 1.4 77/2001 . (- Anexe-se ao Projeto 
de Lei n° 1.477/2001 .) 

Do Sr. Eduardo Nepomuceno de Sousa, Promotor da Promotoria de Justiça 
Especializada na Defesa do Patrimônio Público, encaminhando relatório 
relativo a procedimento administrativo que tem por objeto a apuração de 
denúncia de irregularidades no âmbito do IPSEMG. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Evilázio Teubner Ferreira, Secretário de Saúde de Belo Horizonte, 
encaminhando, em atenção ao Requerimento n° 2.206/2001 , da Comissão de 
Direitos Humanos, esclarecimentos sobre a transferência do centro de saúde 
que funcionava no Aglomerado Santa Lúcia para a R. Cristina. 

Do Sr. Paulo Lott, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, em atenção ao Requerimento n° 2.209/2001 , da Comissão de 
Direitos Humanos, informando que o pedido de instalação do Posto de 
Serviços Integrados Urbanos- PSIU -não poderá ser atendido, devendo ser 
encaminhado ao Governo do Estado. 

Do Sr. José Renato Corrêa de Lima, Diretor da Caixa Econômica Federal, 
em atenção ao requerimento sem número do Deputado Fábio Avelar, 
encaminhando informações sobre novação de dívidas do FCVS pela 
COHAB-MG. 

Do Sr. Luís Carlos da Fonseca, Coordenador Geral de Orçamento e 
Finanças da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do 
Ministério do Esporte e Turismo (2), encaminhando cópias dos convênios que 
esse Ministério firmou com o Governo do Estado de Minas Gerais, tendo 
como objeto ações para o desenvolvimento turístico da Zona da Mata, e com 
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a Universidade Estadual de Montes Claros, tendo como objeto a 
realização da Jornada Mineira de Atividade Física. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c 
o art. 100, inciso XVI , do Regimento Interno.) 

Do Sr. Dílson Alves da Silva, Presidente do Sindicato dos Treinadores, 
Técnicos, Preparadores Físicos e Empregados de Clubes, Associações, 
Ligas e Federações de Futebol do Estado de Minas Gerais - SINDBOL -, 
solicitando seja realizado simpósio para debater assuntos relacionados à 
prática do futebol. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador, encaminhando 
documentação para análise e parecer sobre o assunto. (- À Comissão de 
Política Agropecuária.) 

Do Sr. Edward Àlvares de Campos Abreu, Chefe do 3° Distrito do 
Departamento Nacional de Produção Mineral, encaminhando as informações 
solicitadas ao órgão. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.200/2000.) 

Do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete, do DER-MG, 
informando, em resposta ao Requerimento n° 2.172/2001 , do Deputado 
Wanderley Àvila, que o pedido de recuperação da estrada que liga Jacinto a 
Santo Antônio do Jacinto foi registrado. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
2.172/2001 .) 

Do Sr. José Luiz Gattás Hallak. Diretor de Clientes Consumidores, da 
TELEMAR, comunicando, em resposta a requerimento da Comissão de 
Direitos Humanos, que o telefone público instalado na carceragem da Divisão 
de Tóxicos e Entorpecentes está funcionando normalmente. (- Anexe-se ao 
requerimento da Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Manoel Otoni Neiva, Diretor Presidente da Companhia Força e Luz 
Cataguazes Leopoldina, justificando sua ausência na reunião de 12/6/2001 . (-
À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. William Bicalho da Cruz, Diretor Executivo da OCEMG, justificando 
sua ausência na reunião sobre o FUNDESE. (-À Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Sérgio Roberto Valente, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, 
da FUNARBE-UFV. encaminhando pedido relacionado a dois assassinatos.(-
À Comissão de Direitos Humanos.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 56/2001 

Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



Art. 1 o - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias o seguinte artigo: 
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"Art. 11 O - Ao servidor submetido ao regime de convocação, não ocupante 
de cargo efetivo e que tenha, até 16 de dezembro de 1998, cumprido o tempo 
de serviço para aposentadoria com base nos critérios constitucionais então 
vigentes. é assegurado o disposto no art. 36, inciso 111.". 

Sala das Reuniões, 21 de junho 2001 . 
Mauro Lobo - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Amilcar Martins - Elbe 

Brandão- Maria Olívia- Alencar da Silveira Júnior- Ambrósio Pinto- Antônio 
Carlos Andrada - Hely Tarqüínio - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - João Leite - João Paulo - Kemil Kumaira 
- Luiz Menezes - João Pinto Ribeiro - José Milton - Miguel Martini - Paulo 
Piau - Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira - Sebastião Costa. 

Justificação: O art. 287 da Constituição Estadual estabelece que, aos 
servidores submetidos ao regime de convocação, não ocupantes de cargo 
efetivo, é assegurada a aposentadoria conforme o previsto no art. 36, I e 11 , 
excluída a incidência do inciso 111 (aposentadoria voluntária). Os incisos I e 11 
do mencionado artigo referem-se à aposentadoria por invalidez e à 
aposentadoria compulsória. 

Analisando o texto constitucional, conclui-se que os servidores convocados 
não foram contemplados com a aposentadoria voluntária, prevista para os 
demais servidores que ocupam cargo efetivo. Impõe-se considerar que o 
instituto da convocação surgiu com a Lei Estadual n° 7.1 09, de 1971, que 
contém o estatuto do pessoal do magistério. O art. 122 da referida lei traz o 
instituto da convocação, criado, segundo justificativa apontada à época, com 
base no art. 106 da Emenda Constitucional de 1969, que permitia a admissão 
de servidores para o exercfcio de funções temporárias e a contratação de 
servidores para o exercício de funções técnicas especializadas. 

A convocação é conceituada, no texto legal, como o chamamento de 
pessoa pertencente ou não ao Quadro do Magistério para assumir a regência 
de turma ou aulas, ou exercer função de especialista de educação e consiste 
na contratação de servidores para atuar na área do magistério, sem prévia 
submissão a concurso público. Originariamente, a convocação se estenderia 
pelo prazo de um ano, podendo ser objeto de renovação, caso perdurassem 
as situações que determinaram a sua utilização, nos termos do parágrafo 
único do art. 122. 

Ocorre que o instituto da convocação tem sido utilizado para encobrir o 
interesse em evitar a aplicação de normas constitucionais, entre elas, a 
realização de concurso público e o direito à aposentadoria. Assim, a sua 
utilização, que, mesmo superior ao prazo de um ano, deveria ser limitada 
temporalmente, estendeu-se, permitindo que, ainda hoje, existam servidores 
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convocados à época da Lei Estadual n° 7.1 09, de 1971 , aos quais é 
negado o direito à aposentadoria, com a alegação de que não há norma legal 
a protegê-los. 

Não se pode negar que esses servidores exercem o mesmo tipo de 
atividade que os ocupantes de cargo efetivo, alguns com mais de 20 anos. 
Acrescente-se a isto o fato de que a precariedade na relação jurídica - que, 
em princípio, caracterizaria a convocação, distinguindo esses servidores dos 
efetivos- não perdura, passados tantos anos. 

Portanto, é fundamental corrigir essa injustiça, assegurando a 
aposentadoria voluntária para os servidores designados que tenham, na data 
da publicação da emenda à Constituição Federal n° 20 (16/12/98), cumprido 
o tempo de serviço necessário para a obtenção desse beneficio. 

Além do mais, o Estado de Minas Gerais, por meio de seu Governador, 
impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente Regional do 
INSS, junto à Justiça Federal, por meio do qual postulou e conseguiu não só 
liminarmente, mas também com decisão favorável já em 18 instância, que o 
INSS se abstenha de cobrar crédito representado pelas contribuições 
previdenciárias referente aos servidores não titulares de cargo efetivo, 
inclusive os ocupantes de cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público. 

O Estado já reconhece alguns direitos dos servidores designados: biênio, 
IPSEMG, qüinqüênio, "péKle-giz" para os que estão em regência de classe, 
licença-saúde e licença-gestação. Todavia, o direito fundamental à 
aposentadoria, consagrado pela Constituição Federal, ainda não foi 
reconhecido. 

Por esses motivos, espero contar com o apoio dos nobres Deputados à 
aprovação desta proposta. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.602/2001 
Declara de utilidade pública o Centro Profissionalizante Tricordiano -

CEPETE - . do Município de Três Corações. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Profissionalizante 

Tricordiano - CEPETE -, com sede no Município de Três Corações. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2001 . 
Aílton Vilela 
Justificação: O Centro Profissionalizante Tricordiano - CEPETE - é uma 



744 
entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade a assistência social e 
o treinamento e encaminhamento profissional do menor, sem discriminação 
de nacionalidade, religião ou raça. 

Diante disso e levando-se em consideração a necessidade de se criarem 
perspectivas de futuro para nossos jovens, afastando-os do caminho da 
violência e das drogas, acho justo que a Casa acolha a reivindicação da 
entidade, concedendo-lhe o título declaratório de utilidade pública estadual. 

- 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°1.603/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação Museu e Arquivo Público do 

Município de Campo Belo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Museu e Arquivo 

Público do Município de Campo Belo. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2001 . 
Aílton Vilela 
Justificação: A Fundação Museu e Arquivo Público do Município de Campo 

Belo é uma entidade sem fins lucrativos que visa preservar e difundir a 
memória histórica, cultural e científica do Município de Campo Belo e região. 

Por julgarmos importante manter a identidade de nosso povo por meio de 
documentos, objetos e costumes históricos, na construção de um futuro 
sólido, contamos com o apoio desta Casa para se declarar a utilidade pública 
da entidade, para que possa exercer suas atividades amparada também pelo 
Estado. 

- 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° 1.604/2001 
Declara de utilidade pública a Sociedade de Apoio ao Movimento de 

Direitos Humanos, 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 Sociedade de Apoio ao 

Movimento de Direitos Humanos, 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, 26 de junho de 2001 . 
Adelmo Carneiro Leão 
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Justificação: Em funcionamento desde setembro de 1989, a Sociedade 

de Apoio ao Movimento de Direitos Humanos vem contribuindo de forma 
expressiva para a conscientização da comunidade acerca das situações 
opressivas vivenciadas no seu cotidiano. Objetivando aprofundar essa 
conscientização, promove encontros e palestras, enfocando a educação 
social e política para os direitos humanos. Também procura combater as 
formas de discriminação incidentes sobre a diversidade étnico-cultural, de 
sexo ou de cor, a deficiência física ou mental, a condição econõmica, social 
ou ideológica. 

Como se vê, a entidade tem finalidade essencialmente social, e os 
documentos exigidos por lei instruem devidamente o processo. Por 
conseguinte, justa e oportuna se afigura a declaração de sua utilidade 
pública. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.605/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Vida, com 

sede no Município de Dívinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Nova 

Vida, com sede no Município de Divinópolis. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de junho de 2001 . 
João Leite 
Justificação: A Associação Comunitária Nova Vida atua no Estado de 

Minas Gerais desde 5/1 0/90, promovendo a recuperação e orientação de 
pessoas viciadas em substâncias entorpecentes ou álcool, sem distinção de 
sexo, raça, cor, idade ou religião. Nestes 11 anos de funcionamento, mais de 
3 mil recuperandos passaram pela Associação. 

Atualmente, ela tem aproximadamente 400 alunos internos, que passam 
por processo de desintoxicação, bem como participam de cursos 
profissionalizantes, sendo que alguns deles têm podido testemunhar a 
mudança ocorrida em suas vidas a partir do tratamento na Associação. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado, beneficiando não só a comunidade de 
Divinópolis, mas todo o Estado. 

- 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. 
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PROJETO DE LEI N° 1.606/2001 

Declara de utilidade pública a União dos Ferroviários Aposentados de Juiz 
de Fora e Região, com sede no Município de Juiz de Fora. 

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

Aposentados de Juiz de Fora e Região, com sede no Município de Juiz de 
Fora. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de junho de 2001 . 
Alberto Bejani 
Justificação: A União dos Ferroviários Aposentados de Juiz de Fora e 

Região é uma associação civil, filantrópica, fundada em 19/7/85, no Município 
de Juiz de Fora. 

Destacam-se entre seus objetivos, enumerados no art. 1° de seu estatuto, 
associar os ferroviários aposentados, pensionistas e da ativa, com o objetivo 
de manter o elo entre a classe e a empresa ferroviária; representar 
administrativamente os interesses dos associados e de seus dependentes 
econômicos junto á empresa e às instituições a eles relacionadas; instituir a 
previdência e a assistência social aos associados, sob forma de benefícios, 
quer por contingências sociais ou biológicas, quer por morte ou incapacidade 
física temporária ou permanente; habilitar gratuitamente os herdeiros dos 
associados ao recebimento das respectivas pensões, seguros e outras 
formas de previdência a que tiverem direito; prestar assistência jurídica e 
social, quando solicitada pelo associado; assessorar as famílias dos sócios 
que falecerem, instruindo a viúva ou seus descendentes sobre a forma de 
exercerem seus direitos; colaborar com entidades especializadas no 
encaminhamento de soluções para o problema do ferroviário aposentado no 
Brasil; estabelecer, quando julgado conveniente, benefícios, estipulados em 
companhias de comprovada eficiência e idoneidade; e procurar desenvolver 
os laços de solidariedade e cultura entre os sócios. 

Além de ressaltar o caráter eminentemente filantrópico de seus objetivos, 
convém informar que a citada União é uma associação com personalidade 
jurídica e que seus Diretores, reconhecidamente idôneos, não são 
remunerados pelo exercício de seus cargos. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.607/2001 
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Acrescenta parágrafo ao art. 92 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 
1975. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - O art. 92 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescido do seguinte § 3°: 

"Art. 92- .................................................... .. 
§ 3° - O valor previsto no item 2 do parágrafo anterior terá desconto de 65% 

(sessenta e cinco por cento) e 75% (setenta e cinco por cento), 
respectivamente, para o contribuinte da Capital e do interior do Estado, 
quando recolhido no prazo fixado em lei.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de junho de 2001 . 
Alencar da Silveira Júnior - Durval Ângelo. 
Justificação: A taxa de expediente paga pelas entidades desportivas que 

promovem bingos e outros sorteios para captação de recursos tem levado os 
clubes mineiros a uma diffcil situação financeira. A mencionada taxa foi 
estabelecida em patamar exorbitante, o que tem inviabilizado o seu 
recolhimento pelos clubes, ante a inadimplência dos administradores, que 
deixam de recolhê-la no prazo estabelecido. 

A taxa cobrada atualmente, independentemente de ser o bingo 
estabelecido na Capital ou no interior do Estado, correspondente a 
R$34.000,00. 

Com os descontos sugeridos na proposta apresentada, essa taxa passaria 
a ser, aproximadamente, R$12.000,00 na Capital e R$8.500,00 no interior, 
valores consideráveis. Desse modo, as entidades optam pela via judicial não 
só para discutir a legalidade da cobrança, como também para questionar os 
valores fixados. 

A proposição em tela visa, exatamente, a estabelecer um valor razoável, a 
título de taxa de expediente, para que esses conflitos não se tornem uma 
constante na relação entre o Estado e as entidades que buscam recursos 
para o fomento do desporto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.608/2001 
Regulamenta o recebimento de prêmios ganhos em bingos no Estado de 

Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O ganhador de prêmio, por sorteio, nos bingos autorizados pela Lei 

n° 9.615, de 24 de março de 1998, fica obrigado a apresentar, para 



recebimento do bem objeto da contemplação, os seguintes documentos: 
I - Cartão de Identificação do Contribuinte - CIC -; 
li - Carteira de Identidade. 
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§ 1°- Será o prêmio enviado à Loteria do Estado de Minas Gerais, em três 
dias, quando não forem atendidos os requisitos de que trata o "caput" deste 
artigo. 

§ 2° - Não sendo reclamado no prazo de noventa dias, o prêmio será 
destinado a entidade de assistência social declarada de utilidade estadual. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, de junho de 2001 . 
Alencar da Silveira Júnior- Durval Ângelo. 
Justificação: Há que se ter rigoroso controle dos ganhadores contemplados 

nos bingos, sobretudo para se apurar o imposto devido pelos promotores dos 
eventos. Conforme ficou apurado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, tal 
controle hoje não existe, o que facilita muito a atuação dos fraudadores. 

Ademais, poderá ser evitada a ocorrência de contemplações simuladas, 
que acabam por prejudicar os consumidores que participam dos sorteios com 
o espírito de entreterimento. 

- 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° 1.609/2001 
Institui o Programa de Recuperação dos Viciados em Jogos de Azar. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o Programa de Recuperação dos Viciados em Jogos 

de Azar. 
Art. 2°- O Programa a que se refere esta lei tem como objetivos: 
I - prestar orientação psicológica e social ao viciado em jogos de azar; 
11- dar assistência aos familiares do viciado durante sua recuperação; 
111- proporcionar as condições mínimas para que o viciado seja socialmente 

reintegrado. 
Art. 3° - O Estado destinará 10% (dez por cento) dos recursos 

arrecadadores a titulo de taxa de expediente, conforme previsto no art. 92 da 
Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, para a manutenção do Programa 
previsto nesta lei. 

Art. 4° - O Poder Executivo definirá, mediante decreto, o órgão gestor do 
Programa. 

Art. 5° - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de cento e vinte dias 
contados da data da sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de junho de 2001 . 
Alencar da Silveira Júnior- Durval Ângelo. 

749 

Justificação: A permissividade do poder público tem levado o Estado 
brasileiro a tornar-se um verdadeiro paraíso para os exploradores dos jogos 
de azar. 

Já não se liga a televisão com espfrito de lazer, sem que se seja afrontado 
por sorteios os mais sedutores, loterias, bingos e tantos outros. 

Essa situação tem levado muitas famílias ao desespero, pois há cidadãos 
que colocam todo o patrimônio amealhado em longos anos de esforço 
comum nesses famigerados jogos, com a ilusão do ganho fácil , do 
enriquecimento sem causa. 

Esse quadro avassalador está a justificar a criação do Programa de 
Recuperação dos Viciados em Jogos de Azar, conforme pretendido, para que 
se proporcione uma orientação mínima, visando ao restabelecimento da 
dignidade e da harmonia em muitas famílias mineiras. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.610/2001 
Institui o Sistema de Número Fechado para as unidades prisionais e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o Sistema de Número Fechado de Presos nas 

unidades prisionais do Estado subordinadas à Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos ou à Secretaria de Estado da Segurança 
Pública. 

§ 1 o - O Sistema de Número Fechado destina- se a aferir a real capacidade 
de ocupação em cada estabelecimento penal. 

§ 2° - A capacidade real de cada estabelecimento será definida por decreto 
do Poder Executivo nos meses de janeiro e julho de cada ano. 

Art. 2° - Pelo Sistema de Número Fechado, para receber novo preso, a 
unidade prisional do Estado deverá transferir outro preso para outra unidade, 
de forma a não ultrapassar a capacidade definida na forma do § 2° do art. 1° 
desta lei. 

Parágrafo único - Ultrapassada a capacidade real de todos os 
estabelecimentos prisionais, fica a o Poder Executivo obrigado a construir ou 
adaptar o imóvel, no prazo de cento e oitenta dias, para receber os presos 
excedentes. 

Art. 3°- Em nenhuma hipótese será permitida o internamento, na mesma 
cela, de sentenciados e presos que estejam aguardando julgamento. 
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Art. 4° - Todos os presos condenados que cumprem pena sob guarda 

da Polícia Civil, em cadeias públicas, delegacias de polícia e distritos 
policiais, serão removidos para estabelecimentos penais adequados, 
conforme o regime inicial de cumprimento de pena ou determmado pelo Juiz 
de Execuções Criminais. 

Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos 
assumirá, progressivamente, a organ1zaçao, a administração, a coordenação, 
a inspeção e a fiscalização das cadeias públicas, de acordo com cronograma 
a ser estabelecido com a Secretaria da Segurança Pública, no prazo de dois 
anos a contar da vigência desta lei. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias após a sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de junho de 2001 . 
Durval Ângelo 
Justificação: A Lei de Introdução ao Código Penal, em sua exposição de 

motivos, dispõe, com inatacável propriedade, sobre as criticas que em todos 
os países se têm feito à pena privativa de liberdade, fundadas em "fatos de 
crescente importância social, tais como o tipo de tratamento penal 
freqüentemente inadequado e quase sempre pernicioso, a inutilidade dos 
métodos agora empregados no tratamento de delinqüentes habituais e 
multirreincidentes, os elevados custos da construção e manutenção dos 
estabelecimentos penais, as conseqüências maléficas para os infratores 
primários, ocasionais ou responsáveis por delitos de pequena significação, 
sujeitos, na intimidade do cárcere, às sevícias da corrupção e perda paulatina 
da aptidão para o trabalho.". 

A superlotação é um dos problemas mais preocupantes entre os que 
afligem o sistema prisional em nosso Estado, entendido este, como o 
conjunto de estabelecimentos que alojam presos: penitenciárias, presídios, 
casas de detenção, cadeias públicas, delegacias de polícia e distritos 
policiais. 

Dentro desse quadro, as péssimas condições de cumprimento da pena 
acabam por fazer com que, ilegalmente, se aplique ao condenado uma nova 
punição. Sem justificativa plausível, tira-se a eficácia do sistema presidiário. 
Exemplo disso são as constantes rebeliões e tentativas de fuga em massa. 

O projeto, embora trate a matéria de forma drástica, parece-nos um meio 
eficaz de impedir a perpetuação da prática de se amontoarem presos, como 
se objeto fossem, transformando as prisões em depósitos frágeis e 
inseguros. 

Pela relevância do tema, é que contamos com a aprovação deste projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos Humanos e 
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de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI ND 1.611/2001 
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Dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos 
em que figure como parte interessada, direta ou indiretamente, nos 
processos administrativos no Estado de Minas Gerais, pessoa com idade 
igual ou superior a sessenta e cinco anos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os procedimentos administrativos no âmbito da administração 

publica direta ou indireta do Estado de Minas Gerais nos quais figure como 
parte interessada, direta ou indiretamente, pessoa com idade igual ou 
superior a sessenta e cinco anos, terão prioridade na tramitação de todos os 
atos e diligências em qualquer instância. 

Art. 2° - O interessado na obtenção desse beneficio, juntando provas de 
sua idade, deverá requerê-lo à autoridade competente para decidir o 
processo ou procedimento, que determinará ao setor competente as 
providências a serem cumpridas. 

Art. 3° - Concedida a prioridade, esta não cessará com a morte do 
beneficiado, estendendo-se em favor do cõnjuge supérstite, companheiro ou 
companheira, com união estável, maior de sessenta e cinco anos. 

Art. 4° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a autoridade 
infratora às penalidades previstas na lei aplicável aos servidores públicos 
estaduais. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias 
contados da data da sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. r -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2001 . 
Márcio Cunha 
Justificação: No ãmbito judicial, as pessoas com idade superior a 65 anos 

passaram a gozar do benefício da Lei Federal n° 10.173, de 9/1/2001 . 
Entretanto, no ãmbito dos procedimentos administrativos ainda não 
receberam o tratamento que merecem. De forma rotineira, ta1s pessoas são 
prejudicadas com a demora na tramitação desses processos, que, quando 
são resolvidos, perdem a sua validade com o falecimento do interessado. Tal 
situação se repete em todos os órgãos da administração direta ou indireta. 

Busca-se, então, corrigir tal injustiça para com essas pessoas, que já se 
encontram em situação fragilizada diante da sociedade. Por tais 
considerações, contamos com o apoio dos nossos pares à aprovação deste 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.612/2001 
Dispõe sobre a política estadual de conservação de energia elétrica, altera 

a Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a distribuição 
da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos 
municípios. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado apoiará e incentivará, por meio da Secretaria de Estado 

de Minas e Energia, os municípios que queiram implantar em seus territórios 
política de economia e conservação de energia elétrica, com o objetivo de 
reduzir o consumo público municipal. 

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1° desta lei , 
compete ao poder público estadual: 

I - regular, em parceria com o poder público municipal, os resultados da 
política municipal de conservação de energia e monitorar seus resultados; 

11 - promover, em articulação com os municípios, campanhas educativas 
dirigidas ás populações diretamente interessadas; 

111 - criar programas e projetos específicos, visando à construção de 
edificações públicas eficientes, melhoria da eficiência da iluminação pública, 
alteração dos códigos de postura dos municípios, entre outros, observado o 
disposto no art. 161 , I, da Constituição do Estado; 

IV - celebrar convênios com entidades públicas e privadas capacitadas em 
desenvolver programas de conservação de energia no âmbito municipal; 

V- tornar disponíveis máquinas, veículos, equipamentos e pessoal técnico. 
Art. 3° - Os recursos para atender às despesas decorrentes do 

cumprimento desta lei serão provenientes das seguintes fontes: 
I - dotações consignadas no orçamento do Estado; 
11 -doações de entidades públicas e privadas e de pessoas físicas; 
111 -recursos transferidos de fundos federais e estaduais; 
IV- outros recursos. 
Art. 4° -A alínea "a" do inciso VIII do art. 1° da Lei n° 13.803, de 27 de 

dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art.1°- ......... .... ...................................... .. 
VIII- ........................................... ......... ... .. . 
a) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será 

distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final 
de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental 
estadual, atendam, no mínimo, respectivamente, a 70% (setenta por cento) e 
a 50% (cinqüenta por cento) da população, não excedendo ao valor máximo 
a ser atribuído a cada município o respectivo investimento, estimado com 
base na população atendida e no custo médio "per capita", fixado pelo 
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Conselho Estadual de Política Ambiental, dos sistemas de aterro sanitário, 
usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de esgotos sanitários, 
bem como aos municípios que comprovadamente tenham implantado em 
seus territórios sistema de coleta seletiva de lixo ou programa de 
conservação de energia elétrica. 

Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta le1 no prazo de noventa dias 
a contar 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, 26 de junho de 2001 . 
Sávio Souza Cruz 
Justificação: A proposição que ora levamos à apreciação dos nobres pares 

nesta Casa tem por escopo viabilizar e estimular ações do poder público 
estadual com vistas à redução do consumo e à conservação de energia 
elétrica junto aos municípios mineiros e a sua população. 

Como é de conhecimento de todos, a crise energética que se instalou no 
pais tem por origem a imprevidência e as distorções do modelo que aqui o 
Governo Federal tentou implantar. Esse modelo ocasionou a queda 
acentuada de investimentos no setor energético e, por conseqüência, a 
absurda situação na qual atualmente nos encontramos. 

Neste momento, além de nos preocuparmos com ações efetivas que 
contemplem a modernização da matriz energética e o aprimoramento do 
marco regulatório, cabe-nos também buscar soluções que visem a reduzir o 
consumo ou a torná-lo mais eficiente e econômico. 

Se levar aos municfpios mineiros, principalmente aos pequenos e aos 
médios, todo o aparato estadual capaz de desenvolver políticas públicas de 
uso de racional de energia elétrica eficazes e eficientes, o Governo estadual 
estará contribuindo com o plano de racionamento de energia, imposto pelo 
Governo Federal. 

A proposição que apresentamos não pretende ter forma pronta e acabada, 
mas tão-somente, ampliar o debate sobre a questão energética que ora se 
faz em todo o País, apontar soluções para essa crise e submeter-se às 
importantes e fecundas contribuições dos nobres parlamentares desta Casa 
e da sociedade civil organizada. 

Cabe ressaltar, ainda, que a alteração proposta na Lei n° 13.803, de 
27/12/2000, a chamada Lei Hobin Hood, visa exatamente a incentivar a 
participação do município em programas de uso racional de conservação de 
energia elétrica, obtendo-se com isso, um aumento direto de sua 
arrecadação. 

- 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, 
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do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.345/2001 , do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se conceda o 
título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Ivan Ribeiro de Oliveira, Diretor-
Superintendente do Núcleo Minas e Espírito Santo da TELEMAR. (- À 
Comissão de Transporte.) 

N° 2.346/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita nos 
anais da Casa matéria publicada sobre os 25 anos de fundação do Lar Irmã 
Maria Augusta e do Hospital Geriátrico Afonsina Reis Megale, do Município 
de Borda da Mata. (- À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.347/2001 , do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que determine à 
Secretaria da Fazenda sejam realizados estudos e tomadas providências a 
fim de que o Governo apresente ao CONFAZ proposição de convênio que 
autorize os Estados e o Distrito Federal a instituir isenção de ICMS na 
aquisição de automóveis utilizados como táxis. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

N° 2.348/2001 , da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Associação Municipal de Apoio 
Comunitário - AMAC -, no Município de Juiz de Fora, pelos 13 anos de 
funcionamento do Programa da Terceira Idade. (-À Comissão do Trabalho.) 

N° 2.349/2001 , do Deputado Miguel Martini, solicitando seja ped ido ao 
Procurador-Geral de Justiça do Estado cópia da documentação que compõe 
os Procedimentos Administrativos n°s 166 e 171/2000, decorrentes de 
representações feitas ao Ministério Público Estadual, bem como seja esta 
Casa informada a respeito da tramitação desses procedimentos. 

N° 2.350/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Superintendente do IEF com vistas a que dê explicações 
a respeito do não-cumprimento de determinação do Juiz da 123 Vara Federal. 

N° 2.351/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo às autoridades que menciona com vistas a que prestem 
esclarecimentos acerca de atos de violência praticados contra detentos da 
cadeia pública de Ouro Preto. 

N° 2.352/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas à 
averiguação de fatos denunciados por sem-terras acampados na Fazenda 
Tangará, em Uberlândia. 

N° 2.353/2001 , da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que preste 
esclarecimentos a respeito da tentativa de desocupação da Fazenda Tangará 
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em abril de 2000. 

N° 2.354/2001 , da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo às autoridades que menciona com vistas a que prestem 
informações a respeito do incidente ocorrido em 15/4/2001 , em Ouro Preto, 
envolvendo policiais militares. 

N° 2.355/2001 , da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que preste 
informações sobre a veracidade de denúncias de atos de agressão 
praticados por policiais c ivis durante a visita de parlamentares a Uberlândia, 
contra pessoas convidadas para o evento. 

Do Deputado Miguel Martini , solicitando à Mesa da Assembléia sejam 
tomadas as providências judiciais cabíveis para a sustação dos atos 
praticados pelo atual responsável pela Fundação de Arte de Ouro Preto, cujo 
nome foi rejeitado por Comissão Especial desta Casa. (- Distribuídos à Mesa 
da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro e João Leite e da Comissão de Direitos 
Humanos 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Wanderley Ávila, Bilac Pinto e Marcelo Gonçalves e das Comissões de 
Defesa do Consumidor e de Política Agropecuária. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira - Meu caro Presidente, Deputado 

Antõnio Júlio, Srs. Deputados, colegas Deputadas, visitantes aqui presentes, 
venho a esta tribuna para fazer a V. Exa., como Presidente desta Casa, um 
pedido, se não original, no mínimo inusitado. Gostaria, Sr. Presidente, de 
solicitar a V. Exa., com a autoridade que tem de Presidente desta Casa, que 
ajude este Deputado a marcar uma audiência com o Sr. Governador do 
Estado. O mandato do Governador Itamar Franco já tem dois anos e meio e, 
como Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Deputado desta 
Casa, ainda não tive a honra de ser recebido pelo Sr. Governador, ainda que 
o assunto seja do interesse do próprio Governo, como foi no caso de projetos 
que passaram por esta Casa e, para que tivessem uma tramitação adequada, 
era necessário que fosse ouvido o Sr. Governador. Portanto, depois de 
desistir pessoalmente de tentar falar com o Governador Itamar Franco, faço 
um apelo ao Presidente da Assembléia, Deputado Antõnio Júlio, para que 
ajude esse Deputado a ter acesso ao Sr. Governador. 

Neste momento, na Comarca de Manga, produtores rurais estão sendo 
executados pelo Governo para pagar dívida com a MinasCaixa que já foi 
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paga pelos produtores. Em 1989, os produtores do Norte de Minas 
solicitaram empréstimo à MinasCaixa para plantar roça e tiveram que fazer 
seguro, o Pró-Agro. A MinasCaixa recebeu o seguro, mas não deu baixa no 
débito dos produtores. Hoje, estão inscritos como devedores da MinasCaixa 
e estão sendo executados pela Procuradoria-Geral do Estado. As terras 
desses produtores estão indo a leilão na praça de Manga, na data de hoje. A 
cada dia, dois produtores têm as terras leiloadas para pagar dívidas. 

Sabemos que somente o Governador pode resolver esse problema. Já 
tentamos de várias maneiras falar com ele, que não nos recebe. Pedimos 
mais uma vez ao Presidente Antônio Júlio que nos ajude, porque, neste 
momento, ainda que o Governador não dê importância a este Deputado, 
solicitamos que dê atenção ao assunto de que pretendo tratar. 

O assunto é do maior interesse do povo. No momento, o Norte de Minas se 
encontra em estado de calamidade pública. Terras de pequenos produtores 
rurais estão sendo levadas a leilão por uma dívida que já pagaram ao 
Governo do Estado. Isso revela o quanto o Estado brasileiro, de modo geral, 
e no caso o Estado mineiro, é cruel com o cidadão. Pessoas que já deram 
todo seu sangue e seu suor hoje estão perdendo as suas terras. 

Vale lembrar que o Governo Estadual e o Federal gastam R$40.000,00 
para assentar uma família sem terra, e por menos do que isso, por 
R$20.000,00 e R$30.000,00, o Governo está despejando e levando a leilão 
terras de produtores rurais do Norte de Minas. Trata-se de grande 
incoerência, porque basta que o Estado reassente nessas terras esses 
mesmos produtores vocacionados, mas que foram à falência por culpa do 
próprio Estado. O Estado, que arrecada terras executando produtores rurais, 
depois distribui essas mesmas terras para outros, nem sempre tão 
vocacionados quanto aqueles que faliram trabalhando nela. 

Sr. Presidente, solicitamos a V. Exa. ajuda para que possamos levar esse 
assunto pessoalmente ao Governador, para que tome uma decisão, até 
porque há também execuções do Banco do Brasil no Norte de Minas. Com 
isso, poderíamos provocar uma discussão maior, para que também o próprio 
Banco possa rever suas posições. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Quero cumprimentar V. Exa. 
pelo pronunciamento. É extremamente séria a denúncia que V. Exa. faz 
dessa tribuna. Cumprimento V. Exa. pela defesa dos pequenos produtores 
rurais, particularmente do Norte de Minas. É grave a denúncia de que o 
Governador Itamar Franco se recusa a receber o representante da 
Assembléia Legislativa, o Presidente de uma Comissão ligada a essa 
matéria. Em relação a esse último tópico, não posso ajudar a V. Exa. Por 
uma questão de circunstância, não posso ajudá-lo a ser recebido pelo 
Governador Itamar Franco. 
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Infelizmente, os produtores rurais não podem esperar. Mas, em relação 

ao próximo Governador de Minas, asseguro a V. Exa. que será muito bem 
recebido por ele. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero, ao agradecer o aparte, 
Deputado João Batista de Oliveira, cumprimentá-lo não só pelo seu 
pronunciamento nesta tarde, mas também pelo brilhante e magnífico trabalho 
que V. Exa. vem realizando à frente da Comissão de Agropecuária. 
Especificamente com relação a esses produtores do Jaíba, que estão sendo 
executados no Município de Manga, entendo que temos uma grande chance 
de vitória nesse episódio, graças ao empenho, à dedicação e ao trabalho 
dessa Comissão, da qual fazemos parte como suplente. 

A Comissão esteve com os produtores junto à Procuradora-Geral do 
Estado. Temos de ganhar tempo. Como disse na Comissão, só existe uma 
forma: o Governador tem de protelar um pouco mais, dar-nos tempo, 
suspender as execuções que estão acontecendo, porque são execuções de 
dívidas que os produtores já pagaram por meio do Pro-Agro. Eles não são 
culpados do fechamento da MinasCaixa. Quando foi fechada a MinasCaixa, 
eles não puderam ter a porta aberta para pagar as suas dívidas, que já foram 
pagas. Eles estão cobrando uma dívida acima do normal, provocada pela 
correção monetária. É importante que o Governador tome conhecimento de 
um pronunciamento dessa natureza, para que tome as providências. 

Está acontecendo o maior absurdo dentro da RURALMINAS. Aquela 
empresa está toda direcionada para fazer politica para o seu Presidente, que 
é candidato a Deputado Estadual. E essa política é a política do Presidente 
da RURALMINAS, e não da própria RURALMINAS. Ele está deixando passar 
despercebidos assuntos importantes como a regularização de terras em 
nosso Estado. Infelizmente, sou obrigado a dizer que a RURALMINAS se 
presta exclusivamente, hoje, a fazer política para o seu Presidente. E ela 
deveria estar à frente de assuntos importantes, defendendo os produtores, os 
proprietários de terra que recebem as terras do Estado, legalizando-as. Mas 
a RURALMINAS está voltada para uma política mesquinha, para uma 
politicagem barata, a fim de eleger o seu Presidente, deixando os produtores 
rurais e as áreas devolutas do Estado à mercê da sorte. Disso, tenho certeza, 
o Governador não tem conhecimento. Espero que, a partir do 
pronunciamento de V. Exa., a partir desta data, a Casa tome uma posição: se 
querem fazer política, façam; mas deixem os cargos que ocupam no Governo 
Itamar Franco. 

Parabéns pelo seu pronunciamento. Espero que o Governador possa ouvi-
lo, a fim de tomar as atitudes necessárias para que esta Casa tenha tempo 
de fazer um projeto promovendo a anistia desse povo, que está sendo 
executado, execrado em praça pública, colocando os seus únicos bens, 



talvez suas próprias casas, em leilão, porque o Governo não toma 
conhecimento ou não sabe o que está acontecendo. 

Parabéns, Deputado João Batista. Muito obrigado. 
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O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Quero também cumprimentá-lo, 
Deputado João Batista de Oliveira, pessoa sensível , que tem dado uma 
grande contribuição a nossa Comissão de Agropecuária . 

Estive, Deputado João Batista, com o Byron Queiroz, Presidente do Banco 
do Nordeste. Estamos fazendo gestão também junto ao Banco do Brasil. 

Já conversei com o nosso Líder Antônio Andrade. Está sendo marcada 
para hoje ainda uma audiência com o Secretário Trópia, da Fazenda, para 
sensibilizá-lo nessa empreitada que precisa de solução. Tenho certeza de 
que o Governador não tem conhecimento do que está ocorrendo. 
Comprometo-me, ainda hoje, a falar com o Trópia. 

Tenho pedido tanto ao Banco do Nordeste quanto ao Banco do Brasil 
anistia para os pequenos produtores do Norte de Minas, porque, infelizmente, 
não têm dinheiro para pagar, uma vez que a região está sofrendo com a seca 
e não recebe investimentos do Governo Federal para se desenvolver. Todos 
os produtores, se não estão á beira da falência, já estão falidos. 

Portanto, parabenizo V. Exa. e, como Vice-Líder, comprometo-me a estar 
com o Secretário Trópia, hoje mesmo, a fim de encaminhar sua proposta. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço a V. Exa.. O caso de 
Minas Gerais chega a ser surrealista e cruel. Os produtores das Comarcas de 
Manga, Matias Cardoso e Jaíba já pagaram o que deviam. A seca matou a 
roça, mas o seguro cobriu. A MinasCaixa recebeu o seguro, e não deu baixa 
no débito, transferindo-o para o Governo do Estado, que vem executando 
terras secas. Elas estão sendo levadas a leilão, por R$200,00 o hectare, mas 
não estão encontrando comprador. 

Por outro lado, o Governo do Estado gasta R$40.000,00 na política de 
assentamento de novas famílias. Seria o caso, então, de tomar as terras 
desses produtores e assentá-los nelas novamente, no valor de suas dívidas, 
mesmo que não sejam legítimas. O Governo deveria ter uma atitude mais 
digna com esses produtores, pois, em qualquer país decente, o governante 
anistiaria a dívida, devolveria o dinheiro aos que pagaram e, ainda, pediria 
desculpas publicamente pelo que fez. 

Esses produtores avalizaram-se mutuamente, e os que conseguiram pagar 
suas dívidas estão perdendo as propriedades, porque são avalistas do 
vizinho que não conseguiu pagar as dívidas cobradas pelo Estado, uma vez 
que a dívida real deles já foi paga. 

Assim, apelamos ao Governador para que tenha um gesto de generosidade 
e solidariedade com o povo do Norte de Minas, que defende sua terra 
heroicamente, produzindo nela. O Governo está promovendo o êxodo rural, 
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expulsando aqueles que permanecem na terra por amor e espoliando-os 
por meio da Procuradoria-Geral. 
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O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)- Deputado João Batista 
de Oliveira, esta Casa também está preocupada com essas questões. O 
Presidente conhece o trabalho sério de V. Exa., que vem percorrendo Minas 
Gerais e olhando as pessoas da terra, fazendo com que sua Comissão se 
sobressaia. Ela estava apagada, e, hoje, ganhou vida, com seu trabalho; tem 
levado aos Deputados a preocupação com o homem do campo. 

O que V. Exa. pede à Presidência tem de resultar de um esforço de todos 
os Deputados, porque é a valorização de um trabalho sério junto ao homem 
do campo. Muito obrigado. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço à Presidência e aos 
Deputados que me ouviram e apartearam. Faço um apelo ao Governador 
Itamar Franco para que volte os olhos para os pequenos de Minas Gerais, 
que não podem, sequer, ser chamados de excluídos, uma vez que nunca 
estiveram incluídos no processo. Ele tem uma grande chance de passar para 
o lado de dentro das políticas públicas, os pequenos, que não têm sido objeto 
de seu olhar. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores que ocupam as galerias, estamos abordando o assunto relativo ao 
desastre ocorrido em Macacos. A imprensa nacional e estadual tem 
divulgado constantemente matérias relativas a esse escândalo, que deixou 
fragilizada uma região rica. Trata-se de um desabamento provocado pela 
Mineradora Rio Verde. O acúmulo de rejeites de minério desmoronou por 
5km a 8km, causando 5 vítimas. A imprensa tem se ocupado, com 
veemência, dessa tragédia. 

Estamos avaliando os prejuizos. Há um ditado popular que diz que 
brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. Além dessas cinco vítimas, 
pode haver mais pessoas soterradas naquele lamaçal de minério; temos de 
levar em consideração outras perdas. É claro que a perda dessas cinco 
pessoas é irrecuperável para as famílias, os amigos, a sociedade 
trabalhadora e o grupo de operários companheiros desses homens que 
morreram cumprindo o seu trabalho, mas devemos avaliar, também, o 
prejuízo ecológico. Quanto tempo levaremos para recuperar aquela região? 
Começaram a surgir os problemas, as especulações e os questionamentos 
com relação aos culpados. Não desejamos exercer o papel de juiz, mas 
temos de verificar o papel da Secretaria do Meio Ambiente durante esse 
tempo em que as pessoas já haviam alertado o poder público quanto ao 
perigo existente na região de São Sebastião das Águas Claras, ou seja, em 
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Macacos. Qual foi a providência tomada por essa Secretaria, pela FEAM 
ou por qualquer outro órgão ligado à Secretaria, para não apenas fiscalizar, 
mas também fazer o que foi feito, ou seja, fechar a mineradora? Isso só 
aconteceu depois do desastre. Qual foi a fiscalização feita pelo DNPM? 

Essa não é a primeira vez que as barragens caem e o processo é 
destruído, causando estragos, prejuízos ecológicos e vitimas fatais. Os 
funcionários da Mineradora Rio Verde trabalham sem a mínima segurança. 
Os familiares das vítimas disseram que a mineradora era muito boa, tratava o 
povo muito bem, pagará o velório e garantirá a vida deles. Será que isso é 
suficiente para ressarcir o prejuízo às famílias pela perda de um ente querido 
e diminuir o prejuízo ecológico? Lamentamos a irresponsabilidade dos 
causadores dessa tragédia. 

A serra do Curral, cartão-postal de Belo Horizonte, é, apenas, uma casca, 
porque a mineração continua por detrás. Qual providência está sendo 
tomada? 

Hoje, na reunião da Comissão de Meio Ambiente, discutiremos o problema 
dos pescadores: prejudicados em seu trabalho, precisam ser acompanhados 
com atenção e respeito por parte desta Casa. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)*- Parabenizo V. Exa., Deputada 
Maria José Haueisen, porque sempre traz assuntos da maior relevância. 
Também abordaria a questão ambiental, envolvendo a serra do Curral e o 
problema da região de Macacos, mas V. Exa., realista como é, já se 
antecipou com relação ao assunto. 

Está tramitando nesta Casa um projeto de lei, de nossa autoria, 
transformando a APA Sul em área de proteção ambiental, por lei. Hoje, a 
criação da APA Sul é, apenas, um decreto-lei. O projeto de lei encontra-se 
paralisado, talvez por pressão das mineradoras e de outras forças politicas 
contrárias aos interesses ambientais. Portanto, se esse projeto for aprovado, 
garantirá a fiscalização e proteção do meio ambiente na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Alerto a todos para o fato de que esse 
projeto encontra-se nesta Casa, paralisado, pronto para a votação em 1 o 
turno. Solicito o apoio de V. Exa., ambientalista que é, para agilizar a 
aprovação do Projeto de Lei n° 1.052/2000, que trata da criação da lei da 
APA Sul. Obrigado. 

A Deputada Maria José Haueisen• - Os Deputados que aqui estavam em 
1989 conhecem minha luta pela educação. Quando aqui cheguei, escolhi, 
entre vários temas, trabalhar especialmente pela educação e pelo trabalho do 
homem do campo: agricultura, assentamentos, política agrícola e agrária. Em 
1989, comecei a luta para que Teófilo Otôni tivesse uma escola de 3° grau, 
considerando que se trata de uma região pobre e que todos os políticos 
reconhecem a necessidade de diminuir as desigualdades sociais. Aqui 



z 
õ 

76 1 
chegamos sonhando com uma forma de tornar pública a escola lá 
existente, a Fundação Educacional do Nordeste Mineiro, já que lá estavam 
colocados recursos públicos. 

Infelizmente, foram 11 ou 12 anos de luta, e não realizamos nosso sonho. 
Considero-me vencida, mas não convencida. A última derrota foi aqui, neste 
Plenário, quando o veto do Governador Itamar Franco foi mantido. Na 
ocasião, consegui o apoio do Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, 
e do Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio: estariam conosco, a fim 
de que partíssemos para outro caminho, que seria a presença da 
UNIMONTES em Teófilo Otôni. E a perseverança nos ajuda a continuar a 
luta. Quando uma porta é fechada, outra se abre. E, com essa esperança, 
continuamos trabalhando; junto ao Reitor da UNIMONTES, José Geraldo 
Drumond, obtivemos bons resultados. Em 19 de abril, promovi uma reunião 
na Câmara Municipal de Teófilo Otôni, com mais de 100 pessoas, todas 
representando lideranças expressivas da cidade - sindicatos, associações, 
entidades de classe, igrejas-, a fim de abraçar essa luta. 

Nossa movimentação e trabalho têm sido recompensados. Tivemos uma 
reunião quarta-feira, com o Secretário Murílio Hingel e o Reitor José Geraldo 
Drumond, que veio especialmente de Montes Claros para discutirmos o 
assunto: um "campus" da UNIMONTES na região do Mucuri. 

É óbvia a importância de uma escola de 3° grau, sobretudo por sabermos 
que o empobrecimento do vale do Mucuri é crescente. É uma região cada 
vez mais decadente, abandonada pelo poder público. Basta dizer que, no 
orçamento do Estado, este ano, Mucuri e Jequitinhonha tiveram o percentual 
de 1 ,3%, o menor para o orçamento do Estado. E não me venham, depois, o 
Governador e o Vice, dizer que estão trabalhando para diminuir as diferenças 
regionais e as desigualdades sociais. 

O projeto da UNIMONTES em Teófilo Otôni está caminhando. Recebi 
pesquisa feita pelo Sind-UTE e pela União Estudantil de Teófilo Otôni, que 
indicaram cinco cursos preferidos pela cidade. Recebi, ainda, milhares de 
assinaturas em um abaixo-assinado que organizamos na cidade, para que as 
pessoas que estão apoiando a UNIMONTES em Teófilo Otõni estivessem 
juntas nessa luta. 

É bom perceber que as coisas estão dando certo, como disse há pouco. Já 
temos a promessa de parceria com o Hospital Santa Rosália, de Teófilo 
Otõni: sua diretoria vai discutir a possibilidade de oferecer aquela casa de 
saúde para o trabalho dos estagiários, o acompanhamento em laboratório, 
para estudos que têm de ser feitos em local especifico; além das aulas 
teóricas, em outro ambiente. 

Temos, ainda, a promessa do internato rural , uma escola que existe em 
Teófilo Otôni, que mostra a grandeza daqueles que querem o bem-estar de 



762 
um povo. Uma Igreja, de confissão luterana, por me1o de um ou alguns 
Pastores, assume, há 38 anos, em Teófilo Otôni, sem aJuda do poder público. 
um trabalho com os jovens que vêm da roça e mal terminaram a 43 série. 
Continuam no internato rural o curso até a 83 série, na escola formal, e lá 
aprendem técnicas de agricultura, de veterinária, de trabalho social. E, como 
deve ser feito um trabalho doméstico, também as moças estudam lá. 
Estamos buscando parceria com esse internato rural. 

O domínio que têm na agricultura, com a criação de animais, a 
comercialização dos produtos, a experiência, há de ser muito valoroso para a 
implantação da UNIMONTES em Teófilo Otôni, com essa parceria. 

Há, também, uma fazenda, que ainda está na mão do Ministério da 
Agricultura, a Fazenda de ltamunheque, que fica poucos quilômetros distante 
de Teófilo Otôni; é uma região abandonada, onde se pensou em construir 
uma escola agrícola , mas o dinheiro desapareceu quando as obras mal 
tinham começado. 

Estamos contando, também, com o apoio de todos os Deputados, 
especialmente da base governista, para implantar, em Teófilo Otôni, a 
UNIMONTES. Um dia, Teófilo Otôni poderá dizer, como Viçosa, Lavras, 
Santa Rita do Sapucaí, Montes Claros e outras cidades onde existe 
universidade, que crescemos e progredimos graças ao ideal e à luta de 
algumas pessoas. Obrigada. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de 

fazer meu pronunciamento, gostaria de fazer um comunicado a esta Casa. 
- Lê comunicação por meio da qual dá ciência à Casa do falecimento Sr. 

Evandro Carlos de Andrade, Diretor-Geral da Central Globo de Jornalismo, 
ocorrido no dia 25/6/2001 , cuja justificação é a que se segue. 

"Morreu, aos 69 anos de idade, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, 
na manhã de ontem, o Diretor-Geral da Central Globo de Jornalismo, 
Evandro Carlos de Andrade. 

Evandro Carlos de Andrade começou aos 18 anos no jornalismo. Em 1951, 
no "Correio Radical", escreveu sua primeira reportagem. Dali, Evandro foi 
trabalhar como repórter no "Diário Carioca", em que assumiu, logo depois. a 
posição de Chefe de Reportagem. 

Em 1958, assumiu o cargo de Chefe de Redação do jornal. Escrevia a 
coluna "Dia-a-dia do Catete", onde contava os bastidores do Palácio do 
Catete. Evandro tinha ainda um segundo emprego, o de conferencista na 
Casa da Moeda. 

Em 1967, deixou o "Diário Carioca" e foi trabalhar em Brasília, nas 
sucursais do "Jornal do Brasil" e do "O Estado de S. Paulo". Assumiu a 
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direção do "Estadão", na Capital Federal. 

Ao dirigir o jornal "O Globo", Evandro comandou a sua reformulação gráfica 
e editorial , levando-o à liderança de vendas no Rio de Janeiro, sendo 
prestigiado em todo o País. 

Em 1995, assumiu a direção-geral da Central Globo de Jornalismo, 
implantando uma nova linguagem, dando maior agilidade e um novo perfil 
aos noticiários regionais da TV Globo. Participou da criação e da implantação 
do primeiro canal de jornalismo brasileiro de noticias, a Globo News, que 
entrou no ar em 1996. ". 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez, ocupo esta democrática 
tribuna para levar a V. Exas., a toda a população mineira e aos brasileiros 
minha preocupação com a caótica situação de nossas estradas. Uso o termo 
"preocupação", mas, na verdade, para mim, a situação das estradas em 
nosso Estado e no País já é uma "ocupação". 

Ocupo-me, freqüentemente, com a elaboração de requerimentos, oficios, 
cartas e relatórios que encaminho aos órgãos estaduais e federais 
responsáveis pela manutenção de nossas castigadas rodovias. Ah! Peço 
desculpas do erro: não temos rodovias em nosso Estado; o que temos são 
estradas que, por pouco, por muito pouco, ainda não se transformaram em 
caminhos! 

Cheguei ao ponto de achar que apenas palavras não seriam suficientes 
para expressar as condições em que se encontram determinados trechos e, 
então, tirei fotografias e as anexei aos meus muitos pedidos de asfaltamento 
e manutenção. 

Recentemente, tive a oportunidade de encontrar, em dois respeitados 
veículos de comunicação de nosso Estado, matérias que trataram do assunto 
com muita seriedade e propriedade. A conclusão é uma só, e saiu da boca do 
Sr. Eliseu Padilha, Ministro dos Transportes do Sr. Fernando Henrique 
Cardoso. Segundo o próprio Ministro, "só há estradas hoje por milagre, 
porque não se investiu na manutenção da malha viária, que suporta uma 
carga 14 vezes superior à sua capacidade". 

Srs. Deputados, utilizamos o transporte rodoviário como nenhum outro país 
das dimensões do Brasil. É do conhecimento de V. Exas. que o transporte 
rodoviário não é o mais barato, nem o mais eficiente, nem o mais rápido, nem 
o mais indicado para o escoamento de uma produção como a nossa. Mesmo 
assim os investimentos em linhas férreas, hidrovias e outras alternativas de 
transportes são mínimos e inadequados. 

Essa situação seria compreensível, porém não aceitável, se os 
investimentos fossem canalizados para o setor do transporte rodoviário, 
principalmente para aqueles que utilizamos. Mas não é isso que se verifica, 
não é essa a realidade, porque não existem investimentos suficientes que 
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satisfaçam a verdadeira necessidade de nossas estradas. 

Quero citar um exemplo assustador: o trecho da BR-381 entre Belo 
Horizonte e Nova Era. Nesse assombrado e assassino trecho, apenas com 
137km, não existe um só metro duplicado. No ano passado, 111 pessoas 
morreram e 1.069 ficaram feridas em 13.385 graves acidentes. Pasmem: a 
previsão do DNER é de que apenas em 2003 comecem as obras de 
duplicação da referida rodovia! 

O segundo maior colégio eleitoral do País, um dos Estados que muito 
contribuem para as exportações brasileiras, Estado cuja malha viária é a 
maior do País, tem, infelizmente, em suas estradas, curvas, retas, aclives, 
declives e pontes morbidamente denominados como "da Morte", "do Sabão", 
"da Caveira", "do Sangue", "do Sono" e "do Inferno". É o retrato do descaso e 
do desprezo. Até quando, Srs. Deputados, teremos de conviver com a morte 
a cada quilômetro rodado?! Até quando veremos o nosso dinheiro ser 
transformado em pesados impostos, taxas e multas, muitas vezes injustos e 
mal aplicados?! 

Até quando teremos de ver, impotentes, a má administração e o mau 
emprego dos recursos arrecadados, elevando sobremaneira o vilão da 
economia nacional chamado de custo Brasil?! 

Até quando teremos de conviver com mortes prematuras, que poderiam ter 
sido evitadas por um acostamento bem-feito e um recapeamento bem-
manejado?! 

Até quando teremos como característica principal de nossas estradas as 
cruzes tristemente fixadas em suas margens, indicando mortes e mais 
mortes?! 

Nobres colegas, este pronunciamento baseia-se na experiência pessoal de 
quem, durante toda a vida, utilizou o transporte rodoviário como principal 
meio de locomoção. Este pronunciamento baseia-se na certeza de quem 
conviveu com o sofrimento de caminhoneiros, motoristas de ônibus, viajantes 
e trabalhadores das mais variadas classes, que têm no seu dia-a-dia a dura 
convivência com a insegurança de nossas estradas. 

Portanto, peço-lhes, em nome do povo mineiro, a necessária mobilização 
para buscarmos as soluções concretas e imediatas para o problema 
apresentado, uma vez que os buracos, os trechos irregulares, as pontes 
caídas, a falta de sinalização, as conseqüentes mortes e os demais prejuízos 
não podem, simplesmente e por irresponsável decisão, serem apagados de 
nossa consciência. 

Há duas semanas, os jornais "O Tempo" e "Estado de Minas" publicaram 
matérias sobre essa situação caótica e crítica, que já dura décadas e 
décadas sem que se tome nenhuma providência. 

Os bravos companheiros pescadores de Chaveslãndia estão presentes nas 
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galerias, onde colocaram várias faixas. A estrada dessa cidade também 
está toda esburacada. Passei lá há duas semanas e pude verificar aquela 
buraqueira terrível. Viajando à noite, tivemos de reduzir a nossa velocidade, 
tivemos de andar quase parando, porque não tínhamos condições de, sem 
risco de vida, trafegar por esse trecho. 

Mas são todos os trechos, principalmente no Triângulo. E tenho debatido 
desta tribuna a conceituação de rodovias, por isso disse que o Estado ainda 
não teve a felicidade de possuí-las. Minas não tem rodovias; tem estradas 
muito ruins, quase caminhos. Acredito até que existem estradas que não 
foram projetadas por engenheiros, dado o descalabro na sua concepção. 
Existem curvas nas estradas que não têm razão de ser. Estradas assim não 
podem ter sido feitas por engenheiros. Mas, como estamos no Brasil, alguém 
pode ter feito alguma coisa fora das normas. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, pasmem! O "Estado de Minas" diz: 
"Colapso à vista no transporte". Desta vez não é a Oposição que reclama. 
Vem do próprio Governo o grito de alerta para o risco de problemas graves 
nas estradas que já matam mais pessoas que algumas guerras civis. O 
Ministro Eliseu Padilha diz que setor precisa, no mm1mo, de 
R$4.000.000.000,00." E aí vem o pessoal da equipe econômica e diz assim: 
"Equipe econômica garante que o Governo faz a sua parte". O Governo 
Fernando Henrique está totalmente perdido. Está mais perdido do que filhote 
de perdiz nos campos do Triângulo. Um Ministro diz uma coisa, outro Ministro 
diz outra. Ninguém se entende, e o povo está sofrendo. Devem se lembrar de 
que há algum tempo pagamos uma famigerada taxa chamada empréstimo 
compulsório. Para se comprar um carro, tinha-se que dar o valor de um outro 
carro para construir estradas no Brasil. Até hoje não foi investido um centavo 
sequer nas estradas. O povo não viu o retorno desse dinheiro até hoje. O 
Governo sempre vai até o povo buscar recursos para tapar os seus buracos. 
O Governo Federal tem um buraco na economia. Quem paga? O povo. Povo 
esse que está morrendo de fome. E a reportagem da Rede Globo sobre a 
miséria do povo brasileiro? Nenhum Governo toma providência. Depois do 
famigerado empréstimo compulsório para construir estradas, resolveram 
colocar o selo-pedágio. Existe esse pagamento de imposto de carro que tem 
três ou quatro nomes. Cada vez que se pagava algo, colocava-se um selo no 
carro. Cheguei a andar num carro com tanto selo que dificultava enxergar a 
estrada. Mas não puseram um grama de asfalto nas estradas. Esse dinheiro 
foi todo roubado. E o Governo FHC, que pegou uma dívida de 
US$200.000.000,00 e está com quase US$500.000.000,00, sucateou as 
estradas, sucateou a educação, quebrou a Previdência Social. É juiz Lalau 
roubando para cá, é juiz no Rio de Janeiro roubando para lá. Virou um 
descalabro esta Nação. Mas confio no povo brasileiro. Ainda vamos 
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encontrar alguém que vá resolver todos os problemas brasileiros. E aí, 
ainda que seja tarde para mim, os meus netos terão uma qualidade de vida 
melhor; aquela qualidade que queria ter para mim e para meus irmãos, que 
vivem comigo neste País. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados 

telespectadores da TV Assembléia, pessoas aqui presentes, venho a esta 
tribuna, nesta tarde, com o único objetivo de repor as verdades dos fatos, 
manifestando minha indignação em relação a informações que vêm sendo 
publicadas por alguns veículos de comunicação de Belo Horizonte, que 
procuram comprometer-me com opiniões e posições políticas que jamais 
defendi. 

Minha indignação se deve ao fato de essas publicações fazerem 
afirmações - por vezes categoricamente - sem sequer me ouvirem, 
baseando-se apenas em fontes nunca citadas, em nome da ética .profissional. 

Respeitamos e defendemos a liberdade de imprensa e a importante 
contribuição do trabalho desses profissionais para a nossa sociedade, mas 
não podemos deixar de defender que sejamos ouvidos sempre que o assunto 
nos disser respeito e que, em nome dessa mesma liberdade de imprensa, 
sejam respeitadas as nossas opiniões. 

Têm sido atribuídas a mim posições sobre a atual sucessão estadual as 
quais jamais defendi. Portanto, em nome da verdade e do meu compromisso 
de transparência - não apenas com os nobres colegas, mas com a 
comunidade mineira em geral, como uma de suas representantes nesta Casa 
-. faço este pronunciamento. 

Como Presidente do PSB, de Minas Gerais, e militante fiel aos princípios 
partidários, sempre defendi que as decisões partidárias sejam tomadas nas 
instãncias apropriadas e, democraticamente, acatadas por todos. 

É assim que venho trabalhando à frente da Executiva Estadual do nosso 
partido e é assim que tenho procurado pautar minhas ações como Líder da 
Bancada do PSB nesta Casa. É por isso que não posso aceitar o fato de me 
serem atribuídas opiniões e posições politicas as quais nunca defendi. 

Enquanto aguardava a deliberação do Diretório Estadual, jamais 
manifestei, em nenhum lugar nem a nenhuma pessoa, apoio a qualquer 
candidatura à sucessão ao Palácio da Liberdade. É, portanto, absolutamente 
improcedente qualquer informação que me queiram atribuir, de apoio a este 
ou àquele postulante. 

Por entender a necessidade de crescimento e fortalecimento do PSB em 
Minas Gerais, defendi e defendo a adoção de candidatura própria ao 
Governo do Estado em 2002. E essa nossa tese foi acatada, por 
unanimidade, pelos 27 membros do Diretório Estadual, presentes à reunião 
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do último dia 23, seguindo orientação da Execut1va Nacional, que já havia 
deliberado pela candidatura própria à Presidência da República. 
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Essas políticas a que me refiro apontam para a construção de uma 
alternativa socialista e democrática, que, no atual momento político brasileiro, 
significam a construção de uma aliança de centro-esquerda. 

Todavia, tal aliança não deve se dar com a diminuição do PSB. A esquerda 
democrática, esse partido com mais de 50 anos, não deve e não pode se 
contentar com o papel de coadjuvante da política nacional. Por isso, nos 
termos do que entende a nossa direção nacional, o PSB há de trabalhar pela 
construção das alianças, mas sem descuidar de seu crescimento e de sua 
importância. Aqueles que quiserem se aliar ao Partido Socialista Brasileiro 
terão, antes, que respeitá-lo. 

É essa, em suma, a posição politica oficial do partido, conforme 
deliberação de nosso Diretório Estadual. Não há decisão no sentido de apoiar 
nenhum candidato que não seja o nosso. O resto é especulação de quem 
está desinformado ou de má-fé. Má-fé de forças que não somam nem 
multiplicam o partido, mas que, por interesse pessoal, buscam a divisão 
interna e, conseqüentemente a sua diminuição. Com isso não concordamos e 
manifestamos a nossa indignação. O meu contato com a imprensa, ao longo 
de toda a minha vida, foi o mais respeitoso, e muitos dos jornalistas são hoje 
nossos amigos tratemos e nos respeitam. 

Todos sabem da importância das noticias policiais para os jornalistas. 
Aliás, dizem que o que faz vender mais ou menos jornais são as notícias 
policiais. Como Delegada de Polícia, sempre fui transparente e passei para a 
imprensa todas as informações de nosso trabalho. Nunca sonegamos 
informações ou deixamos de receber jornalistas. É com toda essa história de 
vida que hoje ocupo esta tribuna para manifestar a minha indignação aos 
profissionais que publicam matérias em que mencionam nosso nome sem 
nos ouvir. 

Nesta oportunidade, quero ler correspondência que enviei ao jornalista 
Orlando Barros, editor de política do jornal "Diário da Tarde". (-Lê:) 

"Prezado editor, surpreendida com matéria publicada por esse jornal em 
sua edição de 24/6/2001 , atribuindo a mim posições políticas acerca da 
sucessão estadual, venho manifestar minha indignação pelo fato de, em 
nenhum momento, ter sido ouvida pelo repórter que a redigiu. Daí não aceitar 
o fato de me serem atribuídas opiniões e posições políticas as quais nunca 
defendi. Jamais manifestei apoio a qualquer candidatura à sucessão do 
Governador Itamar Franco, aguardando a decisão do Diretório Estadual do 
PSB. 

É, portanto, absolutamente improcedente a afirmação publicada de que 
estaria apoiando o Governador Newton Cardoso para o Palácio da Liberdade. 
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Como Presidente do PSB em Minas Gerais e militante fiel aos princípios 
partidários, defendo que as decisões sejam tomadas nas instâncias 
apropriadas e partidárias e democraticamente acatadas por todos. Por 
entender a necessidade de crescimento e fortalecimento do partido no 
Estado, defendi e defendo a adoção de candidatura própria ao Palácio da 
Liberdade em 2002, tese acatada por unanimidade dos 27 membros do 
diretório presentes à última reunião do dia 23. 

É também completamente desprovida de verdade a afirmação de que teria 
sido frontalmente contra o retorno do Prefeito Célio de Castro ao PSB. Sobre 
essa questão, tive oportunidade de declarar diversas vezes que o partido 
está de portas abertas ao Prefeito. Essa minha declaração inclusive foi 
publicada pelo próprio jornal "Diário da Tarde". Descartando de antemão 
qualquer intenção de manipulação de informação por parte desse 
conceituado veiculo. 

Quero crer que o repórter tenha se deixado levar por fontes que não têm 
outra intenção a não ser criar confusão e indisposição entre a militância 
partidária. Atenciosamente, Deputada Elaine Matozinhos, Presidente do PSB 
de Minas Gerais". 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputada Elaine 
Matozinhos, gostaria de referendar as palavras de V. Exa., vem se pautando 
pela ética, pela moralidade, e, acima de tudo, pelo respeito aos militantes do 
PSB. 

Estamos há um ano filiado ao PSB. A maneira como V. Exa. vem 
conduzindo o partido é séria e imparcial, acima de tudo. O que V. Exa. faz, 
nesta tarde, ao ocupar a tribuna, é tornar público o que vinha pregando e 
exercitando dentro do PSB. Se havia algum tipo de dúvida ou se as forças 
ocultas queriam plantar falsas noticias, dessa vez as coisas ficaram muito 
mais claras, à medida que V. Exa. torna a sua intenção e a sua forma de 
conduzir o partido públicas, solicitando aos nobres companheiros do PSB que 
se unam conosco nessa caminhada, que decidimos na reunião da bancada e 
de todo o Diretório Nacional do PSB, no último dia 23. 

Temos esse projeto maior, que é uma aliança de centro-esquerda. 
Referendamos a candidatura própria dentro do nosso partido. Foi unânime a 
nossa decisão de que o Dr. Célio de Castro retorne ao PSB para, juntamente 
conosco, erguer esse projeto maior de composição dentro de uma aliança 
centro-esquerda. 

Mais do que nunca, V. Exa. tornou públicas e transparentes as suas ações 
Gostaríamos de parabenizá-la pelo seu pronunciamento e pela firmeza com 
que vem conduzindo o nosso partido. Obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço ao nobre Deputado Sargento 
Rodrigues. Reafirmo a V. Exa. , a todos os nossos companheiros de bancada 
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e a toda a militância do PSB que não tenho dúvida de que essas matérias 
plantadas nos jornais têm o objetivo de nos dividir. Mas somos 
suficientemente competentes para identificar essas forças, vendo em cada 
uma delas um interesse pessoal. Mostramos que a posição partidária do PSB 
é superior a tudo isso. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Obrigado, companheira Elaine 
Matozinhos. Vejo que o PSB deu um salto na última reunião do Diretório, 
quando identificamos no companheiro Célio de Castro, ex-companheiro do 
PSB, ex-companheiro de luta, um potencial de lideranças dentro das 
lideranças políticas de Minas Gerais. O primeiro passo que o partido definiu é 
discutir a questão política como um todo, para que, a partir do reencontro do 
partido com o Prefeito, possamos encaminhar-lhe um convite de retorno ao 
partido. 

É necessário ressaltar que a discussão política vai amadurecer e fazer o 
reencontro. Dentro do PSB há um sentimento unânime de trazermos de volta 
o Prefeito Célio de Castro. Mas sabemos que uma discussão política 
amadurecida antecipa-se a esse convite. Obrigado. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeço, Deputado Edson Rezende. 
Finalizando, solicito á imprensa, com que convivemos anos e anos, na 
pessoa de grandes companheiros, que, muitas vezes, ajudavam-nos na 
apuração de fatos e no levante de informações, que seja responsável o 
suficiente para não mais colocar nas páginas dos jornais o nome desta 
Deputada, sem que seja ouvida. 

Gostamos da imprensa, respeitamos e entendemos a importância de seu 
trabalho, mas queremos que também respeite-nos e ao PSB. Não deve ser 
movida por forças e interesses pessoais, que pretendem desestruturar, 
desconsiderando a própria imprensa, o PSB e Minas Gerais. Muito obrigada. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a apalvra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, não poderia deixar 
de registrar nossa satisfação por, pela primeira vez, receber na Casa do povo 
os pescadores de Minas Gerais. 

Gostaria de saudá-los na pessoa de três importantes pescadores, de que o 
Brasil jamais se esquecerá: Domingos, João Alves e Filipe, que, pelos idos 
de 1725, no porto de ltaguaçu, perto de Guaratinguetá, pescaram a imagem 
milagrosa de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. 

Peço à nossa padroeira que abençoe a todos os pescadores que aqui se 
encontram, pela primeira vez, reivindicando seus direitos e ações, e que o 
Plenário desta Casa possa atender ás suas reivindicações. 

Certamente, Deus e nossa padroeira, como Jesus fez na multiplicação dos 



pães e dos peixes, farão com que tenham o apoio necessário do 
Legislativo mineiro. A todos, boas-vindas. 
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Aproxima-se o recesso parlamentar, período em que os nobres membros 
desta Casa reúnem melhores condições para estreitar o contato com suas 
bases eleitorais, ouvindo mais de perto o sentimento e a alma de nossa 
gente. 

Contudo, senti-me no dever de trazer a este Plenário, antes desse intervalo 
previsto em nosso Regimento Interno, uma reflexão sobre o grave momento 
por que passa a Nação brasileira e os reflexos dele decorrentes, sobre a 
auto-estima nacional. 

Creio que a nenhum de nós, que fomos conduzidos a esta Casa pela 
indeclinável vontade popular, escapa o significado deste difícil momento e a 
urgência de decisões que permitam a adoção de medidas efetivas e 
completas em defesa da sobrevivência, com dignidade, de nosso povo. 

Uma nação como a nossa, herdeira de um dos mais amplos e ricos 
territórios do Planeta, integrada por um povo homogêneo na língua, pacífico e 
coeso, sempre vislumbrou não só a possibilidade concreta, mas também a 
missão histórica de construir uma sociedade de vanguarda, que domine o 
saber e a tecnologia, fatores essenciais ao controle do seu próprio destino, 
como nação livre e próspera. 

Porém, a concretização dessa expectativa vem sendo sempre adiada e, 
agora, parece estar sendo lancetada pela omissão do Governo Federal em 
suprir a demanda de energia para atender à marcha de crescimento do País. 

O efeito do chamado "apagão" reflete, sem sombra de dúvidas, no 
inconsciente coletivo e, apesar da exemplar colaboração de nosso povo para 
a redução do consumo de energia, como compreender que, mesmo pagando 
a conta de luz, o consumidor seja ameaçado de ficar no escuro ou impedido 
de usar utilidades domésticas que proporcionam maior conforto ao cidadão? 

A falta de energia elétrica, por imprevidência ou distorções do modelo que 
se tentou implantar no País, nos traz agora sérias conseqüências, com a 
imposição de severa restrição de consumo de energia elétrica aos usuários 
das Regiões Sudeste, Centro Oeste e Nordeste, com a diminuição da 
atividade industrial e prejuízos à arrecadação dos Estados. 

Por outro lado, como encontrar explicação para o fato de o Governo 
Federal reduzir os investimentos no setor, comprometendo o futuro do País? 

Na verdade, deparamos com verdadeiro paradoxo, pois, de um lado, o 
Ministro Pedro Parente diz não existir recurso para investimentos; do outro, o 
Ministro Pedro Malan anuncia a reedição da operação de socorro financeiro 
aos Bancos federais, liberando recursos de mais de R$12.000.000.000,00, 
inicialmente. Entre nós, fica a indagação: qual seria a prioridade para o País? 

Infelizmente, fica mais uma vez evidenciada a cega submissão do Governo 
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Federal ao receituário ditado pelo FMI, que sempre ignorou os problemas 
sociais do Brasil, impondo a todos nós práticas de economia que nunca 
consultaram os interesses nacionais e o sentimento do povo brasileiro. 

A situação toma conotações de maior gravidade quando um dos próceres 
do Governo Fernando Henrique, o ex-ministro Bresser Pereira, em entrevista 
ao "Estado de Minas", critica com veemência aqueles que aceitam todos os 
conselhos que nos dão os organismos internacionais, sem questionar se são 
convenientes com essa situação. É o que estamos vendo neste Governo, 
fragilizado pelas constantes denúncias de corrupção, sem a correspondente 
apuração dos fatos e a respectiva e necessária indicação dos culpados. 

Felizmente, Minas Gerais dá exemplo de qual o caminho deve ser trilhado 
nesta questão energética. O Governo de Minas, tão bem comandado pelo 
nosso Governador Itamar Franco, por meio da CEMIG e através de 
importantes parcerias, vem promovendo a realização de significativos 
empreendimentos, construindo hidrelétricas em diferentes regiões de nosso 
Estado, contribuindo para atenuar a grave crise energética que 
atravessamos. 

De outra banda, o Governo mineiro, acolhendo as sugestões do 
empresariado de nosso Estado, defende e busca implementar as ações que 
permitam a modernização da matriz energética, estimulando a racionalização 
e promovendo o equilíbrio entre a demanda e a oferta de energia. 

Sem dúvida, está diante de nós um grande desafio. Cabe a todos formular 
importante escolha. Qual Brasil desejamos? Aquele que se posta de joelhos, 
quedado às imposições que nos vem de fora? Ou um Brasil determinado a 
superar as injustiças e as mazelas, que não renuncie ao seu destino de 
grandeza? 

Posso afirmar que, mais uma vez, o Brasil espera de Minas um ato de 
coragem e de não-resignação contra toda essa situação de obscuridade. A 
esta Casa Legislativa cabe um importante papel. Tenho certeza absoluta de 
que o parlamento mineiro não se ausentará dessa jornada cfvica, que requer 
de todos nós empenho e abnegação, sob pena de legarmos aos nossos 
filhos uma nação subjugada e sem perspectivas. 

Neste momento, Minas e o Brasil são a nossa causa, nossa tarefa, nossa 
missão. Não exclusivamente nossa, mas de todos os mineiros e, como tal, 
também nossa, que fomos investidos da representatividade popular para 
defender os legítimos e reais interesses de nossa população. 

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

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Esgotada a hora destinada a 
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esta parte, a Presidência passa à 23 Parte da reunião, com a 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária -
aprovação, na 653 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 1.029/2000, do 
Deputado Paulo Piau; e de Defesa do Consumidor - aprovação, na 703 

Reunião Ordinária , dos Requerimentos n°s 2.284/2001 , do Deputado Djalma 
Diniz, e 2.292/2001 , do Deputado Adelmo Carneiro Leão. (Ciente. Publique-
se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos 

termos do inciso VIl do art. 232, de o art. 140, do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja o Projeto de 
Lei n° 1.292/2000 encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, 
uma vez que a Comissão de Saúde perdeu o prazo para emitir seu parecer, 
e, nos termos do inciso VIl do art. 232, de o art. 141, do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando a inclusão em ordem do 
dia do Projeto de Lei no 1.398/2001 , uma vez que a Comissão de 
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Leite, solicitando seja 

encaminhado oficio à Superintendência de Desenvolvimento da Capital -
SUDECAP -, em Belo Horizonte, pedindo informações detalhadas a respeito 
da situação estrutural das obras de arte do Município de Belo Horizonte, bem 
como cópia integral da pesquisa realizada por aquele órgão para detectar 
problemas estruturais nas passarelas, viadutos e pontes da Capital. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado oficio ao Dr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB-MG, 
solicitando-lhe providências para indicar um advogado dativo entre os 
integrantes da Comissão de Direitos Humanos daquela seção para o Sr. 
Marconi Scarpelli, condenado em 1998 por homicídio e que se encontra 
detido na Penitenciária de lpaba; e seja encaminhada ao Dr. Marcelo 
Leonardo a documentação anexa. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a Fase, a 

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
da matéria constante na pauta. 

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

Projetos de Lei n°s 1.024 e 1.124/2000, apreciados na reunião extraordinária 
realizada hoje pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 607/99, do 

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Estado a dar incentivo ao 
municipio que implantar o Programa de Aleitamento Materno. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o 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° 607/99 na forma do vencido em 1° 
turno. À Comissão de Redação. 

Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1.431/2001, do Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização da 
Secretaria da Educação e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração 
Pública opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. 
A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 
2, da Comissão de Administração Pública, a Subemenda n° 1, que apresenta 
à Emenda n° 1, da Comissão de Administração Pública, e a Emenda n° 3, 
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto com as Emendas n°s 2, da Comissão de Administração Pública, e 
4, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 1 e 3 e da Subemenda n° 
1 à Emenda n° 1. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o 
Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 
que acompanham nossos trabalhos através da TV Assembléia e das galerias, 
ocupo esta tribuna para dar seqüência à discussão de um tema iniciado, na 
parte da manhã, pelo ilustre Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau falou da necessidade e da conveniência de que 
matéria como essa passasse necessariamente pela Comissão de Educação 
da Assembléia Legislativa. A bem da verdade, os defensores da idéia 
contrária argumentam que reestruturação não deve ser, necessariamente, 
assunto abordado por aquela Comissão, que tem seus limites quanto ao 
aspecto pedagógico. 

Todavia, como ex-Presidente daquela Comissão, entendo que as 
ponderações do Deputado Paulo Piau, além de procedentes, são oportunas, 
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porque defendem que qualquer mudança num contexto geral na estrutura 
de uma Secretaria de Estado provoca uma inquietação nos estabelecimentos 
de ensino. Nessa fase do ano, isso cria, para parte dos educadores que ali 
atua, certo grau de insegurança e incerteza, que reflete reação natural do 
corpo docente e do corpo discente da escola. Daí o Deputado, na qualidade 
de Presidente, ter lamentado que a mensagem de S. Exa. o Governador do 
Estado, que encam1nha projeto que reestrutura a Secretaria de Estado da 
Educação, não tenha s1do distribuída àquela Comissão. 

Não passou em brancas nuvens o interesse da Comissão em discutir a 
matéria, já que, em 23/4/2001 , o Deputado Paulo Piau formulou requerimento 
ao Presidente desta Casa para que a aludida mensagem fosse encaminhada 
à Comissão de Educação. Esse requerimento foi aprovado neste Plenário . 
Depois disso, aquela Comissão passou, portanto, a ter esperança e 
expectativa de poder discutir com as partes diretamente interessadas a 
matéria em questão. 

Todavia, alguns dias depois, atribuiu-se ao projeto regime de urgência, 
impedindo que ele tramitasse também naquela Comissão. A deliberação da 
Mesa que traz o projeto para o regime de urgência é de 30/5/2001 , portanto 
contraria o requerimento aprovado neste Plenário, em 23/4/2001 , que 
determinava a passagem do projeto pela Comissão de Educação. Em 30 de 
maio, em razão do requerimento do Líder do Governo, decidiu-se que seria 
atribuído ao projeto regime de urgência e, conseqüentemente, tirou da 
Comissão de Educação seu importante papel de discutir matéria a ela 
inerente. 

Não queremos fazer desse episódio um cavalo de batalha. Aproveitamos 
este espaço para lembrar que Governo de Estado, seja esse que aí está, seja 
qualquer outro que venha a governar Minas Gerais, precisa, de fato, fazer 
uma reforma administrativa séria, definir quais são as atribuições do Estado, 
o que pretende fazer pela população e quanto vai precisar de pessoal e 
equipamento para cada uma das atividades escolhidas. 

Não se pode ficar fazendo arremedos de reformas. Chega a esta Casa uma 
mensagem dividindo a Secretaria da Casa Civil em várias outras. 
Entendendo que o Governo queria atacar aquele ponto, a Assembléia 
Legislativa aprova a mensagem. O Governo nos encaminha outra 
mensagem, reestruturando a Secretaria da Educação. A Assembléia 
Legislativa deve aprová-la também. Pergunto: quando virá a mensagem 
definitiva? Quando o Governo terá a coragem cívica para se autodefinir? 
Quando definirá o que pretende fazer pelo Estado e pela população? 
Enquanto isso, vai encaminhando mensagens setoriais, reformando esse ou 
aquele setor. A reforma de um setor prejudica a de outro, porque os 
interesses de determinada Secretaria acabam sendo contrários aos de outra 
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que foi recentemente reestruturada. 

Apelo ao Governo para que se autodefina, dizendo o que pretende para o 
Estado, a fim de fazer uma reforma que atenda aos interesses da população, 
além de trazer àqueles que prestam serviços a tranqüilidade de que estarão 
fazendo uma atividade permanente para um Estado sério, para um governo 
que foi capaz de se autodefinir. Aquilo que fizemos há alguns dias, e estamos 
repetindo agora, é um arremedo de reforma, algo setorial , sem uma ampla 
discussão sobre o que o Estado possui de supérfluo e sobre o que precisa 
fazer para cumprir as suas atividades. 

São esses, Sr. Presidente e Srs. Deputados, os objetivos do PFL, que 
tenho o prazer e a honra de liderar nesta Casa. O que o Governo pretende 
para Minas Gerais? É preciso que tenha a capacidade de se autodefinir e 
encaminhar a esta Casa uma única mensagem contendo todas as mudanças 
necessárias. Devemos também ter a coragem bastante para, assim que o 
Governo acertar, ocuparmos esta tribuna e dizer que ele agiu corretamente. 
Mas o que estamos aprovando não resolverá nada, porque estamos 
movimentando apenas um setor do Governo, quando tantos outros precisam 
ser reestruturados, a fim de se adequarem aos tempos modernos. Para isso, 
é necessário que o Governo tenha coragem, determinação e vontade. Se o 
que aí está não tiver coragem para isso, que o próximo governante venha 
investido da função, da coragem e da seriedade para promover as mudanças 
que o Estado precisa, sem demagogia, sem contemplar setores, mas fazendo 
a reforma que os mineiros esperam. 

Sr. Presidente, apesar de estar inscrito pelo art. 70, aproveito esta fase da 
discussão, em que o Regimento é um pouco mais amplo, e solicito-lhe 
permissão para apresentar um requerimento, cujo tema é de interesse de 
todos, notadamente de V. Exa., que tem atuação política muito acentuada na 
Grande BH, representando muito bem essa região. 

Aproveito o ensejo, Sr. Presidente, para apresentar requerimento pedindo 
que, após minha intervenção, seja encaminhado e inserido, nos anais da 
Casa, o artigo do "Diário da Tarde" intitulado "População Pede Socorro ao 
Governador Itamar Franco". Esse artigo foi publicado no dia 18/6/2000. Não 
estou desviando o assunto, estava concluindo o meu raciocínio com relação 
à matéria que estava discutindo e, ao mesmo tempo, inscrito que estou, pelo 
art. 70, para me manifestar, quero solicitar a inclusão, nos anais da Casa, 
desse artigo, que aborda a questão da segurança pública em Minas Gerais, 
notadamente na região da Grande BH. 

Assim sendo, Sr. Presidente, faço um alerta: que o Governo do Estado 
defina a reforma que pretende fazer, as atividades essenciais e as pessoas 
ou os cargos de que vai precisar para cada uma. 

Solicito a V. Exa. o cancelamento da minha inscrição pelo art. 70, porque o 
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requerimento que quero encaminhar é o que estou fazendo neste 
momento. E, quando se fala em violência, é preciso que haja vontade do 
Estado, é preciso que haja consciência da sociedade, é preciso que haja o 
desejo de todos para enfrentá-la e combatê-la. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, 
solicitando a votação destacada da Emenda n° 1. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 2 e 4, salvo destaque. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em 
votação, a Subemenda n° 1 à Emenda no 1 e a Emenda n° 3, salvo destaque. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, 
aprovado, em 1° tu mo, o Projeto de Lei n° 1.43112001 com as Emendas n°s 
1, 2 e 4. À Comissão de Administração Pública. 

Prosseguimento da discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 493/99, do 
Deputado Chico Rafael , que dispõe sobre a colocação de produtos em sacos 
plásticos por comerciantes varejistas e dá outras providências. A Comissão 
de Turismo opina por sua aprovação com a Emenda n° 1 ao vencido em 1° 
turno. 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.) Rejeitada. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, peço verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 11 Deputados. Não há quórum para 

votação. A Presidência toma sem efeito a votação e, nos termos do § 6° do 
art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Júnior)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados, que, somados 

aos 16 Deputados em comissões, perfazem o total de 40 Deputados, número 
suficiente para votação. A Presidência vai renovar a votação da Emenda no 1. 
Em votação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
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encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado João Leite- Verificação de votação, Sr. Pres1dente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico, e, para tanto, solicita aos Srs. Deputados 
que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas oito Deputados, que, somados aos 16 

parlamentares em comissões, ao Deputado João Leite e ao Presidente, 
perfazem o total de 26 parlamentares, número insuficiente para votação, mas 
suficiente para a discussão da matéria constante em pauta. A Presidência 
torna sem efeito a votação da Emenda no 1. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 992/2000, do Deputado Edson 
Rezende, que dispõe sobre a divulgação dos recursos financeiros destinados 
à educação no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. 
As Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira opinam por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1 110/2000, da Deputada Elbe 
Brandão, que estabelece controle e fiscalização do desmonte de carros e 
motocicletas pelos ferros-velhos e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 
1, que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação 
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, 
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a 
Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda n° 1, da Comissão de Direitos 
Humanos. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, esse projeto é 
muito bom, e levá-to-emos à bancada, para maior discussão. 

Quero tratar, também, da truculenta operação da Caixa Econômica e da 
Policia Federal, que fechou dez bingos em Belo Horizonte, na última sexta-
feira, trazendo péssimos resultados. Duas mil pessoas estão com a vida em 
suspenso, pois não sabem se terão seu emprego de volta, e muitas delas 
não receberam sequer seu salário, uma vez que a Polícia Federal confiscou 
tudo. 

O Sr. Presidente (Deputado Á lvaro Antônio) - A Presidência solicita a V . 
Exa. que se atenha ao projeto em discussão. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Falarei por 1 hora, até que haja 
quórum, até que o Deputado Dimas Rodrigues possa fazer o seu 
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pronunciamento pelo art. 70 e até que este Deputado possa falar, 
também, pelo art. 70. Esse pronunciamento é do meu interesse e do 
interesse de 2 mil trabalhadores. Estamos discutindo o Projeto de Lei n° 
1.110/2000, que estabelece o controle e a fiscalização dos desmontes de 
carros e de motocicletas pelas oficinas denominadas ferros-velhos e dá 
outras providências. 

Tenho algumas observações a fazer. Fica, então, terminantemente proibido 
o desmonte de carros e motocicletas nos ferros-velhos. E nenhum veículo 
automotor poderá ser desmontado quando tiver a finalidade de sair de 
circulação, sem a prévia autorização do DETRAN. Essa autorização para o 
desmonte deverá conter todos os dados lançados no Documento Único de 
Trânsito - DUT -, com destaque para o nome do proprietário e o número de 
fabricação do veículo. O nome do proprietário deverá ser seguindo do seu 
endereço residencial atualizado e do CPF, para efeito de controle. 

Estou esperando para falar desde as 14 horas, apesar de ter muitas 
pessoas para atender e muito trabalho a fazer. Então, encerraremos a 
discussão agora, porque há companheiros da cidade de ltabirito esperando 
para falar comigo. Aprendi algo. Sempre que quis falar, falei. Falaremos de 
qualquer jeito. Muito obrigado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
telespectadores da TV Assembléia, subimos à tribuna pedindo a criação da 
TV do Legislativo exatamente para mostrar o nosso trabalho e levá-lo a todo 
o Estado. Era grande a nossa vontade, desde as 14 horas, de fazer, desta 
tribuna, algumas colocações, o que faremos agora. 

A truculenta operação da Caixa Econômica Federal e da Polícia Federal, 
que fechou dez bingos em Belo Horizonte, na última sexta-feira, teve um 
resultado funesto: 2 mil pessoas estão com a vida em suspenso. Não sabem 
se terão o emprego de volta, se estarão na rua. Muitas delas não receberam 
nem o salário, porque a Polícia Federal confiscou tudo. 

Mas não é só o desemprego que resultou da draconiana operação. Mais 
uma vez, o Estado foi ultrajado, porque a violenta operação só foi feita em 
Minas, o que leva a crer que se trata de mais um "round" da briga entre o 
Presidente Fernando Henrique e o Governador Itamar. Ao contrário de outras 
batidas em casas de jogos, esta teve a participação violenta da Polícia 
Federal e da CEF. 

Com a desculpa de que os bingos estavam irregulares, a CEF montou a 
operação confisco, porque foi isto que aconteceu, para fechar as casas. No 
entanto, muitas delas comprovaram ter a documentação em dia. Mesmo 
assim, não resolveu nada. 

Houve abuso de poder por parte da Polícia Federal e dos fiscais da Caixa, 
intimidações exorbitantes, como o caso de um gerente que teve uma arma 
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Nem em filme de gângster se viu tamanha violência, segundo informações 
dos funcionários que me procuraram hoje. E é por eles que faço este 
pronunciamento. Por trás de toda a briga política, de todo o exibicionismo do 
Ministério Público, mais uma vez, à frente das espetaculares apreensões, 
existem histórias humanas, como as de funcionários que trabalham há oito 
anos em bingos, sustentam a família e pagam os impostos. 

Só no fechamento, foram atingidas diretamente 2 mil pessoas; com as 
famílias, chega a cerca de 5 mil pessoas. Duas mil pessoas estão nas ruas, 
sem emprego, por causa dessa operação. 

A opinião pública só recebeu um lado da noticia. Não foi devidamente 
informada sobre a situação dos trabalhadores dos bingos. Não foi informada 
de que são trabalhadores registrados, têm todo o amparo trabalhista, e agora 
estão ao deus-dará, sem saber se têm ou não emprego. 

Faço um apelo ao Governador, Itamar Franco: V. Exa., que, desde o 
primeiro momento, teve peito de enfrentar o Governo corrupto de Fernando 
Henrique, enfrente, mais uma vez, essa arbitrariedade, porque a operação da 
Caixa não passou disso: um descaso a Minas. Nenhum outro Estado sofreu 
essa violência. Só em Minas aconteceu essa operação. 

Enfrente a Caixa, estadualizando os bingos. Tenho um projeto na 
Assembléia que transfere para a Loteria Mineira a responsabilidade pela 
atuação dos bingos. Basta de interferência federal. Lembro que presidimos 
uma CPI no último ano, e, ao meu lado, estava o companheiro Durval Ângelo. 
Desde aquela hora, achávamos difícil a fiscalização do bingo, já que Brasília 
não fazia nada, e tinha de haver fiscalização aqui, para proteger os 
apostadores e os funcionários. Governador, faço esse apelo: basta de 
interferência federal. 

No Rio, o Governador Garotinho baixou um decreto e deixou a LOTERJ 
como responsável pela área de jogos. Lá, os bingos funcionam legalmente. 

O dinheiro dos bingos é arrancado de Minas Gerais, levado para Brasília, e 
temos de ir lá , mendigá-lo. Com essa briga entre Fernando Henrique e 
Itamar, esse dinheiro, que é de Minas, nunca chega aqui. Cabe ao 
Governador fiscalizar, taxar e cobrar impostos dos bingos. E a solução é um 
projeto. 

Gostaria que os Deputados tivessem ouvido as histórias dos funcionários. 
Não são bandidos, têm um sindicato, têm carteira assinada, muitos recebem 
comissão e por isso estão há dias sem faturar nada. Em algumas casas, no 
confisco da Polícia Federal, foi-se, também, o salário dos funcionários. 

Precisamos acabar com essa hipocrisia em relação aos jogos, que são 
proibidos no Brasil. 
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A Caixa Econômica Federal é a maior banqueira, atualmente, em Minas 

Gerais e em todo o País. A Caixa tem seus prõprios jogos, que se acumulam 
uma, duas, três, cinco, dez vezes, sem que a premiação seja feita. Além 
disso, tira-se uma parte do valor da premiação. e apenas mixaria é dada ao 
apostador. Isso tem de ser olhado. A Caixa é a maior banqueira do País. 
fugindo totalmente de suas finalidades primordiais, que é o investimento nas 
áreas sociais, como saneamento básico e habitação. Ninguém banca tanto 
jogo em Minas e no Brasil como a Caixa Econômica Federal. É hipocrisia 
esquecer. O jogo está aí, existe e tem de ser regulamentado. 

Por que não se vê tanta competência para sanar problemas que nos 
deixam envergonhados, como a questão da fome, mostrada pela Rede 
Globo, na semana passada? Quando se trata de perseguir trabalhadores e 
empresários, a ação é fulminante. Se há irregularidades, por que não dar o 
mesmo tratamento concedido a outros setores econômicos, como as 
indústrias? 

Ninguém vê uma megaoperação para fechar uma FIAT, uma Votorantim ou 
um BRADESCO porque essas empresas estão com documentos vencidos ou 
atrasados, e todo mundo sabe que estão. Então, que sejam fiscalizadas. E 
para cobrar documentos atrasados, a Caixa, o Ministério Público e a Polícia 
Federal foram rápidos no gatilho. 

Srs. Deputados, em breve, meu projeto que estadualiza os bingos vai estar 
em Plenário para ser votado. Foi rejeitado nas comissões, porque é papel 
delas primar pela legalidade. Mas não podemos esquecer que esta é uma 
Casa política e muitas de nossas ações têm de ser encaradas pelo lado 
político. A aprovação do projeto vai obrigar o Governo Estadual a tomar uma 
posição final, como já aconteceu em outros Estados, como Rio de Janeiro e 
Paraná. 

Peço aos Srs. Deputados, portanto, que me ajudem nessa cruzada. Sem 
hipocrisias, sem oportunismos, quero dar uma resposta aos trabalhadores 
que defendem, unicamente, seu direito de ter o emprego de volta. 

Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, companheiros das 
galerias, na prõxima terça-feira, na sessão da manhã, já foi autorizado à 
parte legislativa da Casa colocar em votação esse projeto. Aí, quero lembrar 
que vai caber ao Governador Itamar Franco sancioná-lo, pois a Casa vai 
cumprir o seu papel. 

Quero lembrar, mais uma vez, que ninguém banca tanto quanto a Caixa. 
No entanto, ela divide o dinheiro do apostador: pega 60% desse dinheiro e dá 
apenas 20% da premiação ao ganhador. A Caixa está com o jogo 
escancarado e é a responsável pela jogatina no Brasil. Já que a Caixa pode, 
o Estado também pode taxar, fiscalizar, arrecadar e investir no social. 

Vou agradecer, Sr. Presidente, a oportunidade que me deu, depois de 3 
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horas, de poder me manifestar e dar satisfação aos quase 2 mil 
empregados que estão ao deus-dará, porque, na hora da eleição, todos vão 
lá pedir voto, seja para quem joga, seja para quem não joga; falam que são 
amigos e prometem o céu e a terra. Porém, depois de eleito, não dão nem o 
inferno. 

A Caixa Econômica Federal é a maior banque1ra, atualmente, em Minas 
Gerais e em todo o País. Na Caixa, há a Tele sena e seus próprios jogos, 
que se acumulam uma, duas, três, cinco, dez vezes, sem que a premiação 
seja feita. Além disso, ela tira uma parte do valor da premiação e dá apenas 
mixaria ao apostador. Isso tem de ser olhado. A Caixa é a maior banqueira 
do País, fugindo totalmente de sua finalidade primordial, que é o investimento 
nas áreas sociais, como saneamento básico e habitação Ninguém banca 
tanto jogo em Minas e no Brasil como a Caixa Econômica Federal. É 
hipocrisia esquecer. O jogo está ar , existe e tem de ser regulamentado. 

Por que não se vê tanta competência para sanar problemas que nos 
deixam envergonhados, como a questão da fome, mostrada pela Rede 
Globo, na semana passada? Quando se trata de perseguir trabalhadores e 
empresários, a ação é fulminante. Se há irregularidades, por que não dar o 
mesmo tratamento concedido a outros setores econômicos, como as 
indústrias? 

Ninguém vê uma megaoperação para fechar uma FIAT, uma Votorantim, 
um BRADESCO porque essas empresas estão com documentos vencidos ou 
atrasados, e todo mundo sabe que os têm. Então, que as fiscalizem. E, para 
cobrar documentos atrasados, a Caixa, o Ministério Público e a Polícia 
Federal foram rápidos no gatilho. 

Srs. Deputados, em breve, meu projeto que estadualiza os bingos vai estar 
em Plenário para ser votado. Foi rejeitado nas comissões, porque é papel 
delas primar pela legalidade. Mas não podemos esquecer que esta é uma 
Casa política e muitas de nossas ações têm de ser encaradas pelo lado 
político. A aprovação do projeto vai obrigar o Governo Estadual a tomar uma 
posição final, como já aconteceu em outros Estados, como Rio de Janeiro e 
Paraná. 

Peço aos Srs. Deputados, portanto, que me ajudem nessa cruzada. Sem 
hipocrisias, sem oportunismos, quero dar uma resposta aos trabalhadores 
que defendem, unicamente, seu direito de ter o emprego de volta. 

Srs. Deputados, telespectadores da TV do Legislativo, companheiros das 
galerias, já foi autorizado á parte legislativa da Casa colocar em votação esse 
projeto, o que ocorrerá na próxima terça-feira, na sessão da manhã. Aí, quero 
lembrar que vai caber ao Governador Itamar Franco sancioná-lo, pois a Casa 
vai cumprir o seu papel. 

Quero lembrar, mais uma vez, que ninguém banca tanto quanto a Caixa. 
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No entanto, ela divide o dinheiro do apostador: pega 60% desse dinheiro 
e dá apenas 20% da premiação ao ganhador. A Caixa está com o jogo 
escancarado e é a responsável pela jogatina no Brasil. Já que a Caixa pode, 
o Estado também pode taxar, fiscalizar, arrecadar e investir no social. 

Vou agradecer, Sr. Presidente, a oportunidade que me deu, depois de 3 
horas, de me manifestar e dar satisfação aos quase 2 mil empregados que 
estão ao deus-dará, porque, na hora do voto, todos vão lá pedi-lo, seja para 
quem joga, seja para quem não joga -falam que não são amigos e prometem 
o céu e a terra. Porém, depois de eleito, não dão nem o inferno. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.155/2000, do Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira, que prolbe o uso de pipas com linha cortante em 
áreas públicas e comuns. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. As 
Comissões de Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira opinam pela 
aprovação do proJeto com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça. 
Em discussão, o projeto. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 1.155/2000 

Acrescente-se ao art. 2° o seguinte parágrafo: 
"Art. 2° - A inobservância do que dispõe a presente lei implica em sanções 

ao transgressor. 
Parágrafo único - O valor arrecadado com as multas pagas pelos infratores 

desta lei será destinado ao Conselho da Criança e do Adolescente, para 
utilização em programas de atendimento a menores.". 

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2001 . 
Ivo José 
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 

Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Ivo José, que recebeu o n° 
3, e que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o 
projeto com a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer. 

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 1° turno, 
os Projetos de Lei n°s 1.164/2000, do Deputado Carlos Pimenta, que institui o 
Programa para Acompanhamento dos Assentamentos Rurais no Estado e dá 
outras providências; e 1.219/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que 
dispõe sobre o serviço voluntário no Estado. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica , de plano, que persiste a falta de 
quórum para votação das matérias constantes na pauta. Vem à Mesa 
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requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e 
senhoras das galerias, tentarei ser breve, porque irei tratar de três assuntos 
de extrema relevância. Como sou relator do projeto que estamos debatendo 
com os pescadores e com várias autoridades ligadas ao meio ambiente, 
pretendemos reduzir o nosso tempo, a fim de que possamos transferir a 
reunião que está sendo realizada no Teatro para este Plenário , pois existem 
aproximadamente 600 pessoas desejando participar dos debates. 

O assunto que desejo abordar está dentro da mesma linha e com dados 
muito claros. Estamos sem governo em Minas Gerais, porque o Governador 
faz o seu "road show", o seu passeio pelo Brasil, tentando emplacar o seu 
nome como candidato à Presidência da República, o que deverá ser negado 
pelo PMDB, pelo bem do País. Segundo dados, perto de 60% dos empregos 
são gerados pelas microempresas e pelas pequenas empresas. No Governo 
anterior, de Eduardo Azeredo, trabalhamos arduamente e demos ao nosso 
Estado o projeto Micro Geraes. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)* - Deputado Miguel Martini, 
tenho a certeza de que o seu pronunciamento é importante e que V. Exa. 
deseja terminá-lo. As pessoas que desejam participar da reunião da 
Comissão de Meio Ambiente, que está sendo realizada no Teatro- que está 
lotadíssimo -, não cabem no saguão de entrada. Existem pessoas que 
viajaram ontem à tarde, estão de pé, sem ouvir e sem participar dos debates. 

Deputado Miguel Martini, V . Exa. está fazendo seu pronunciamento, e o 
Deputado Dimas Rodrigues disse que fará sua exposição em 5 minutos. 
Assim, solicitamos a sua compreensão e a do Deputado Dimas Rodrigues, a 
fim de que abram mão do tempo ou pelo menos falem realmente 5 minutos 
de 60 segundos cada. O nosso Presidente, Deputado Álvaro Antônio, poderia 
conceder a licença e mudar, conforme o Regimento Interno, a situação, a fim 
de que este Plenário seja ocupado por trabalhadores, pescadores que saíram 
de casa ontem à tarde. Alguns, apesar de estarem sem almoço, querem lutar, 
ouvir e colocar o problema da pescaria . 

O Deputado Miguel Martini - Deputada Maria José Haueisen, se o 
Presidente concordar com esse pedido, com o qual somos solidário, 
enquanto estiver ocorrendo a transferência da audiência do Teatro para este 
Plenário, faremos o nosso pronunciamento. Farei melhor. se o Deputado 
Dimas Rodrigues disser que fará sua exposição em 4 ou 5 minutos, concedo-
lhe um aparte, a fim de que fale primeiro. Enquanto as pessoas se deslocam, 
vamos usando a palavra. Assim que todas estiverem aqui, encerraremos a 
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nossa fala. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)*- Fico muito agradecida pela 
sensibilidade de V. Exa. e apelo ao Presidente desta reunião, Deputado 
Álvaro Antônio, para que conceda a licença para o pessoal entrar aqui, agora. 

O Sr. Presidente (Deputado Álvaro Antônio) - Informo à Deputada Maria 
José Haueisen que o Presidente da Casa havia determinado que essa 
audiência fosse realizada em outro local, pois não deseja abrir precedentes 
para que reuniões que acontecem esporadicamente e de surpresa sejam 
realizadas neste Plenário. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)*- Deputado Álvaro Antônio, 
com todo o respeito pela sua colocação e entendendo a preocupação do 
Presidente da Assembléia, existem casos imediatos, prementes, emergentes. 
Portanto, às vezes, temos de mudar. A lei é feita para servir o homem, e não, 
o contrário. Então, uma determinação do Presidente, diante de uma situação 
como esta, pode ser alterada. 

Tenho certeza de que o Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio, 
pela sensibilidade que tem, não se importará em ter alterada uma 
determinação sua. Não se trata de desrespeito, trata-se de necessidade 
urgente. O povo está presente e não pode participar, porque no Teatro não 
cabem todos. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece à Deputada Maria José 
Haueisen que, tão logo terminem os pronunciamentos do Deputado Miguel 
Martini e do Deputado Dimas Rodrigues, terminaremos a reunião. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)*- Gostaria que o Deputado 
Miguel Martini e o Deputado Dimas Rodrigues entendessem que eles não 
podem adentrar o Plenário sem que a reunião esteja encerrada. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, concederei aparte ao Deputado 
Dimas Rodrigues e falarei até que todos estejam ocupando as galerias. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Obrigado, Deputado Miguel 
Martini. Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupantes das galerias, imprensa, 
queremos dar as boas-vindas aos pescadores. Sabemos que são lutadores, 
pais de família, e podem contar com o apoio do Deputado Dimas Rodrigues. 
Estou ao lado de vocês e tenho a certeza de que todos os Deputados desta 
Casa também estão e de que o Governador Itamar Franco vai se sensibilizar 
e revogar esse decreto. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero também dar as boas-vindas aos 
produtores do Projeto Jaíba, aos do Projeto Irrigado do Gorutuba, aos do 
Projeto Irrigado de Pirapora e aos produtores da cidade de São Gonçalo do 
Rio Preto. 

Muitos esforços temos feito a fim de chamar a atenção do poder público 
para a importância econômica e o alcance social dos projetos irrigados. 
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Quando estivemos à frente da Comissão de Política Agropecuária desta 
Casa, realizamos audiências públicas, ouvimos os produtores, fizemos 
diversos pronunciamentos e encaminhamos as nossas reivindicações, 
sempre na tentativa de valorizar esses projetos tão importantes. Desta vez, 
tomamos uma atitude mais prática, trazendo os nossos produtores à 
Assembléia para mostrar seus produtos. 

Aqueles que ainda não conheciam os projetos irrigados estão tendo aqui a 
oportunidade de ouvir depoimentos dos nossos produtores, dos nossos 
segmentos da agricultura, como a CEMIG, a EMATER, a EPAMIG, a 
CODEVASF, a FAEMG, o Banco do Nordeste, cada um com uma missão 
especial de suporte aos nossos produtores. 

Os nossos projetos apresentam avanços exatamente em razão da atuação 
desses e de outros importantes órgãos técnicos. Mas esses avanços 
precisam continuar. E, para isto, precisamos ampliar a atuação dos nossos 
órgãos, seja abrindo novos escritórios, seja capacitando novos técnicos, 
disponibilizando outros serviços e promovendo maior interação entre os 
produtores e os órgãos do Governo. 

Pirapora, Jafba, Janaúba e São Gonçalo do Rio Preto estão dando grande 
exemplo de trabalho, trazendo a esta Casa produtos selecionados de 
primeira qualidade, em condições de abastecer o mercado interno e o 
externo. É uma grande demonstração de que o Norte de Minas e o 
Jequitinhonha não existem para cultivarem a miséria, mas para cultivarem as 
riquezas. Basta, para isto, que os governantes se disponham a enfrentar, 
com determinação, o desafio da seca, basicamente com o fornecimento de 
água e energia para os produtores, além de linhas de crédito acessíveis. 

Trouxemos, também, a cidade de São Gonçalo do Rio Preto, que procura 
divulgar a sua produção de abacaxi. São Gonçalo do Rio Preto realizou 
recentemente a 28 Festa do Abacaxi, um evento que já começa a se tornar 
tradicional na cidade, atraindo visitantes e abrindo oportunidades para se 
negociarem os seus produtos. 

Mas quero enfatizar a urgente necessidade que temos de conseguir o 
fundo de aval para os nossos produtores. Pirapora, recentemente, foi 
surpreendida com uma precipitação de granizo, que resultou em grande 
prejuízo ao Projeto. Estes prejuízos poderiam ser menores, se já tivéssemos 
conseguido o fundo de aval. 

Portanto, quero registrar, mais uma vez, esta reivindicação que faço às 
nossas autoridades da agricultura: o fundo de aval é uma questão de justiça 
para com os nossos produtores. 

Outra questão que precisa ser revista é a questão da energia elétrica. O 
fantasma do apagão ronda os nossos produtores. Precisamos das ações do 
Governo, juntamente com a CEMIG e as demais empresas energéticas, para 
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a equiparação das tarifas de energia. 

A exposição que realizamos é a demonstração clara de que os projetos são 
viáveis. Não podemos permitir que esses projetos cheguem à falência por 
atitudes de irresponsabilidade. 

Fica, portanto, desta tribuna, o meu apelo aos pares desta Casa, para que 
façamos um esforço conjunto em defesa dos interesses de nossa agricultura. 

Queremos protestar e dizer que sempre reivindicamos, nesta Casa e ao 
Governo Federal, política agrícola, investimento no homem do campo, porque 
assim vamos resolver o problema do desemprego em nosso país. Sempre 
defendemos e mostramos que, enquanto o Governo Federal investe 
R$200.000,00 para gerar empregos em fábricas de automóveis ou em 
qualquer indústria, com R$20.000,00 o Governo Federal gera 10 empregos 
no campo. 

Precisamos nos conscientizar disso. Fazemos esse apelo ao Presidente da 
República, para que possamos constituir essa política agrícola. Vamos dar 
apoio ao nosso companheiro do campo, porque a solução do Pais está no 
campo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, 
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere 
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martin i - Sr. Presidente, enquanto os pescadores se 
encaminham para o Plenário, aproveitemos este tempo. Peço que me 
informe quando estiver tudo pronto, para que suspenda meu pronunciamento. 

Os próprios pescadores estão dizendo: "Vamos viver de quê, se não 
houver pesca?". É grave o problema do desemprego, que o Brasil vive neste 
momento. Como dizia, 60% da mão-de-obra brasileira está lotada na micro e 
na pequena empresa. Vejam que fizemos em Minas Gerais, no Governo 
anterior, na legislatura passada, o projeto Micro Geraes, em que fizemos o 
SIMPLES melhorado para o Estado. O SIMPLES era um projeto do Governo 
Federal e o fizemos em Minas Gerais, incentivando o surgimento da pequena 
e da média empresa, o desenvolvimento da média, para que se torne grande; 
da micro, para que se tome pequena; e da pequena, para se tornar média. 

Ou seja, para que a microempresa e a pequena empresa possam subsistir 
e, subsistindo, se desenvolvam, cresçam e gerem crescimento econômico e 
emprego, vários foram os incentivos. 

O Governo que aí está - mais para desgoverno do que para governo -, no 
ano passado, fez uma modificação no Micro Geraes, praticamente 
invibializando as microempresas e as pequenas empresas. Além disso, ainda 
apanha o dinheiro que é dos microempresários e dos pequenos empresários, 
depositado mensalmente no BDMG, não empresta a eles e coloca-o no caixa 
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único para resolver os seus problemas. 

Deputados Amilcar Martins e Márcio Kangussu, vejam o absurdo no Estado 
de Minas: hoje temos disponíveis R$86.000.000,00, que deveriam ser 
emprestados aos microprodutores e aos pequenos produtores. Há 
R$43.000.000,00 desses recursos que estão desviados para a Secretaria da 
Fazenda. Esses recursos são depositados mensalmente pelos empresários, 
única e exclusivamente para atender ao FUNDES, a fim de gerar empregos 
para o crescimento, a sustentação e o desenvolvimento das microempresas e 
das pequenas empresas. 

Numa média de R$16.000,00 por microempresa e por pequena empresa, 
esses recursos poderiam estar assistindo a 5.179 empresas. Numa média de 
três empregos para cada microempresa e pequena empresa, seriam 15 mil 
novos empregos em Minas Gerais. Deputada Maria José Haueisen, já vou 
encerrar o meu pronunciamento, para voltar a este assunto amanhã. Mas 
quero dizer que este Governo, na verdade, além de não governar, está 
destruindo o que de bom foi feito no passado. 

As microempresas e pequenas empresas precisam subsistir, para gerar 
emprego e desenvolvimento. No entanto, o Governador coloca a mão nesse 
dinheiro e deixa de gerar emprego no Estado em momento grave pelo qual 
passam o Brasil e Minas. Como se não bastasse as empresas saírem do 
Estado pelo desgoverno, como se não bastasse o descalabro de o Governo 
não estar investindo nada - de R$944.000.000,00 apenas R$41 .000.000,00 
foram aplicados-, agora destrói as microempresas e pequenas empresas. 

Para cada real aplicado, há financiamento internacional para o 
desenvolvimento e geração de emprego. Deputada Maria José Haueisen, 
encerro o meu trabalho, mas amanhã vamos voltar a falar deste assunto tão 
grave, para que a sociedade mineira tome conhecimento do que está 
acontecendo, do descalabro gerencial e administrativo em Minas Gerais. Não 
só não está construindo como está destruindo o que foi feito no passado. 

• - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, solicitamos o 
encerramento, de plano, da reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 27, às 9 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior). Levanta-se a reunião. 
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de parecer pelo relator; encerramento da discussão - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei n° 493/99; discurso do Deputado Luiz Tadeu Leite -
Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ãngelo - Edson Rezende - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar 
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lvair 
Nogueira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José 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 Olinto Godinho) - Ás 9h15min, a lista de 

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

13 Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 



z 
õ 

789 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 23 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 358/99, do 

Deputado João Paulo, que toma obrigatória a notificação ao órgão executivo 
de trãnsito sobre os recursos julgados procedentes pela Junta Administrativa 
de Recursos e Infrações - JARI - e dá outras providências. A Comissão de 
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Pública, que opina pela rejeição do Substitutivo n° 1. Em 
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 358/99 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão 
de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 754/99, do Deputado 
Luiz Tadeu Leite, que aprova acordo celebrado entre os Municípios de 
Juvenília e Montalvânia para modificação de limite territorial. A Comissão de 
Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Resolução n° 754/99 na forma do 
vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 719/99, do Deputado Din is 
Pinheiro, que autoriza o Executivo a doar ao Município de Sarzedo imóvel 
que menciona. As Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira 
perderam prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o 
Deputado lvair Nogueira solicitou o prazo regimental para emitir parecer. A 
Presidência indaga do Deputado lvair Nogueira se está em condições de 
emitir seu parecer. 

O Deputado lvair Nogueira - Sim, Presidente. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 71 9/99 

Relatório 
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe objetiva 

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo o imóvel que 
especifica. 

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas ambas perderam o prazo 
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regimental para emissão de seu pareceres. 

A requerimento do autor, foi o projeto incluído na ordem do dia, 
designando-se este relator para prolatar seu parecer em Plenário. 

Fundamentação 
A presente iniciativa vem prover a necessária autorização legislativa para 

que o Poder Executivo efetue a doação de imóvel para construção da sede 
da Prefeitura Municipal de Sarzedo, atendendo ao disposto no art. 18 da 
Carta Política mineira e no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que 
institui normas para licitações e contratos da administração pública no âmbito 
dos Poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. 

O imóvel a que se refere a proposição constitui-se de área de 2.000m2
, 

encontrando-se atualmente sem destinação pública, o que levou o Município 
de Sarzedo a pleitear a sua posse junto ao Poder Executivo Estadual para 
dar-lhe destinação compatível com o interesse público. 

Atendo-se aos preceitos legais que versam sobre a transferência de bens 
do domínio público, a matéria em questão não representa despesas para os 
cofres públicos nem tem repercussão na lei orçamentária. 

Dessa forma, não vislumbramos óbice de nenhuma natureza à aprovação 
da matéria. 

Conclusão 
Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 719/99 na 

forma apresentada. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, não entendi qual é o imóvel 
que está sendo doado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o relator, Deputado lvair Nogueira, para 
prestar esclarecimentos ao Deputado Miguel Martini. 

O Deputado lvair Nogueira - O imóvel mencionado no "caput" está 
transcrito no Cartório de Registro de Imóveis de Betim, no livro 3K, a fls. 168, 
o n° 9.675. O referido imóvel, na frente, faz limite com a estrada que liga 
Sarzedo ao Município de Brumadinho, numa extensão de 50m; pelos lados, 
numa extensão de 40m; e pelos fundos, numa extensão de 50m, perfazendo 
2.000m2. 

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

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, já nos 
pronunciamos sobre o assunto. Praticamente todos os dias são apresentados 
projetos fazendo reversão de imóvel do Estado a diversas Prefeituras. O 
povo de Minas Gerais tem direito de saber quantos e quais são os imóveis do 
Estado de Minas Gerais e quem os está utilizando. Que o Governador não 
está administrando o Estado nós já sabemos. Mas o mínimo de controle 



z 
õ 

o :: 
~ 

791 
sobre o patrimônio do Estado de Minas Gerais os representantes do povo 
precisam ter. Cada dia que vemos fazer-se reversão de um imóvel, nos 
perguntamos se esse imóvel é importante para o Estado. Quantos imóveis o 
Estado tem? Quem está se beneficiando deles enquanto não são doados? 
Alguns dos prédios do patrimônio da extinta MinasCaixa estão sendo 
depredados. Depreciados ano a ano, com certeza. É um direito do cidadão e 
um dever do parlamentar saber sobre essa situação. No Governo do Sr. 
Eduardo Azeredo havia uma empresa contratada para fazer esse 
levantamento, mas o Governo que o sucedeu cancelou o contrato. Não sei se 
alguma coisa está sendo feita a respeito. Os imóveis pertencentes ao Estado 
de Minas Gerais não podem ser doados nem ser objeto de reversão a cada 
dia que passa. Não sabemos quantos outros há. Recebemos denúncias de 
que alguns prédios pertencentes ao Estado estão sendo utilizados sem 
nenhuma indenização ou pagamento ao Estado. Não é mais possível manter-
se essa situação. Não há nenhum dado estatístico, nenhum levantamento. 
Vamos continuar exigindo que esse Governo informe aos Deputados e à 
sociedade sobre seus imóveis. 

Um dos Secretários da Administração deste Governo esteve na nossa 
Comissão, quando pertencia à Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária e disse, com todas as letras, que o Estado não sabe quantos 
imóveis, terrenos, prédios possui. Então, precisamos saber se o Estado está 
fazendo esse levantamento, ou seja, quais e quantos imóveis são e o que se 
está fazendo para preservar esse patrimônio público. Muito obrigado. 

O Deputado lvair Nogueira (em aparte) -Quero esclarecer a V. Exa., que é 
um grande Deputado, que conhece a necessidade de cada Governador, que, 
quando da transmissão do cargo, há exigência legal da relação patrimonial 
dos bens pertencentes ao Governo do Estado. Sabemos que existem imóveis 
de valor significativo, inclusive em Belo Horizonte, que muitas vezes o Estado 
nem sabe que lhe pertencem. Acho que essa responsabilidade não pode ser 
atribuída ao atual Governo. Ela é, principalmente, dos governos anteriores. É 
obrigação de cada governo, ao transmitir o cargo, fazer essa relação de 
imóveis, com os seus respectivos valores. 

Como o senhor disse, o ex-Governador Eduardo Azeredo começou um 
trabalho, mas teve tempo suficiente e, se quisesse, poderia ter feito um 
levantamento, no seu mandato, desses imóveis e passado para o atual 
Governador. Acho que é um somatório de erros dos governos, mas é 
necessário que o Governo de Minas tenha a relação de todos os imóveis, não 
só para preservá-los, para evitar invasão, mas também para fazer reversão 
deles aos municípios, que, com a municipalização, têm melhores condições 
de preservá-los que o Estado. 

O erro é de vários governos que, na transmissão de cargo, deveriam ter 
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passado toda a relação dos imóveis. Faço esta defesa em nome do 
Governo, responsabilizando também os governos anteriores. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Deputado lvair Nogueira, se a 
responsabilidade cabia ao Governo Eduardo Azeredo, ele cumpriu, fez a 
licitação, contratou uma empresa. Esse levantamento não se faz do dia para 
a noite. 

O Deputado lvair Nogueira (em aparte)- V. Exa. vai me desculpar, mas ele 
não cumpriu. 

O Deputado Miguel Martini - O Governador Eduardo Azeredo fez a sua 
parte, porque esse levantamento patrimonial não se faz da noite para o dia 
ou de um mês para o outro. Esse trabalho estava em curso. Foi feito o 
processo de licitação, a empresa vencedora iniciou o trabalho e quando esse 
Governo assumiu, a primeira coisa que fez foi cancelar esse contrato. 
Esperava-se que ele contratasse de uma outra maneira. Ou seja, não aceitou 
aquela licitação ou encontrou alguma irregularidade, que fizesse outra. Mas 
que se crie outro mecanismo para fazer esse levantamento. O que não se 
admite é que tenha cancelado o que o Governo anterior iniciou. Pode até ser 
que esteja fazendo, mas não tenho conhecimento. 

Daí porque esta Casa deve fazer essa solicitação. Como legítimos 
representantes do povo, temos a obrigação de fiscalizar as ações desse 
Governo. Se os anteriores foram responsáveis, já apresentaram suas contas 
e, aprovadas ou rejeitadas, cada um já teve sua responsabilidade. O que não 
podemos dizer que esse não vai fazer porque os outros, que deveriam ter 
feito, não fizeram. Não estamos aqui para culpar ninguém, mas já estamos 
sem governo em Minas Gerais há dois anos e meio; será que não seria 
possível o Governo executar uma ação tão pequena como essa? Se já 
estiver fazendo, que informe a esta Casa. O que não podemos aceitar é que 
os imóveis do patrimônio do Estado, por desconhecimento, sejam destruídos. 
Quantos prédios devem estar nessa situação! Sei que todos os prédios da 
MinasCaixa tinham esse problema, porque o Estado não os utilizava e não 
fazia reversão deles ao município. 

De outro lado, se o Governo quiser, há maneiras mais práticas de resolver 
o problema, já que isso também é de interesse do município. Quando o 
município precisa de um terreno como esse, imediatamente o identifica e 
procura um Deputado, que faz um projeto de lei. Aprovado o projeto, o 
terreno passa para ele. Por que não se juntar aos municípios e pedir-lhes que 
façam um levantamento? Ou que a Secretaria da Administração informe os 
dados que possui aos municípios, para que se faça esse levantamento. O 
que não pode continuar é esse descaso que estamos vendo. 

Outra questão muito grave, nessa mesma linha, é que, no Governo, 
estamos muito aquém do desejável em relação à fiscalização, e vamos 
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começar a levantar essa bandeira. Os municípios não sabem quantos 
veículos têm placa deles, mas recebem a cota do IPVA, sem saber se é 
muito, se é pouco, se é igual , se todos pagaram ou não. Essa é uma caixa-
preta que, sem dúvida, vamos abrir. No momento, quero apenas dizer que 
temos o dever de exigir e que o Governo tem o dever de responder, porque 
está cumprindo um mandato popular e tem de dar respostas à sociedade 
quanto à sua administração. Assim, em relação à questão dos imóveis, 
queremos saber o que o Governo está fazendo. Quantos imóveis são? 
Enquanto estivermos perguntando, vamos negociar, mas, daqui a pouco, 
teremos de entrar com um processo mais sério, para que nenhum imóvel seja 
doado até que tenhamos esse levantamento. É o que precisamos fazer. 

O Deputado lvair Nogueira (em aparte)- Concordo com o Deputado Miguel 
Martini, mas entendo que não são necessários quatro anos para se executar 
um processo de levantamento. Sei que o ex-Governador, como disse V. Exa., 
deu início ao processo - aliás, foi um processo questionado quanto aos 
valores cobrados pela empresa, que estariam acima do que poderia ser - , 
mas entendo que houve uma falha. Se houvesse, por parte do Governo 
anterior, vontade de regularizar, que tivesse dado início ao processo no 
princípio de seu Governo. Assim, hoje, V. Exa. não estaria fazendo essa 
cobrança, que, aliás, não fez ao Governo passado na legislatura anterior. 

O Deputado Miguel Martini - Mas V. Exa., como eu, fazia parte da base de 
apoio ao Governo anterior, e o que nos foi dito é que o trabalho estava em 
curso. Realizou-se todo o processo de seleção da empresa, que deu início 
aos trabalhos de levantamento. Para nós, é isso. Quanto a dizer que deveria 
ser no começo do Governo, cada Governo que assume tem de tomar pé da 
situação, para saber qual é a realidade. Este, com dois anos e meio, ainda 
não começou a governar. 

Ontem, fazendo o debate na televisão, vimos que, de R$944.000.000,00 
previstos para investimento no Estado de Minas Gerais, apenas 
R$41 .000.000,00 foram executados até agora. Não é possível isso. Um 
descaso completo em relação às questões do Estado de Minas Gerais. 

Se houve no passado alguma negligência, alguma falha, apontem, 
indiquem, mostrem. Houve nove CPis para investigar o Governo anterior, 
mas não se achou nada. Houve muito barulho. 

Essa história, Deputado lvair Nogueira, de o Governo dizer que a culpa era 
do outro, nos seis primeiros meses de governo, aceita-se, mas, depois de 
dois anos e meio de governo! Engraçado: ou é culpa do Governo Federal, ou 
é culpa do Governo anterior; só falta culpar o próximo! 

Temos visto que falta ação gerencial, administrativa no Estado de Minas 
Gerais. Falta uma ação em que o povo sinta que tem um governante. O que 
ele está fazendo? 
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Ontem ele foi falar de verba do Governo Federal, conseguida no 

Governo anterior, por ocasião da venda da Vale do Rio Doce. É um Governo 
que não tem ação própria. 

O Deputado lvair Nogueira (em aparte) -V. Exa. acha que ele não tem o 
direito de falar de uma verba ou que outros Governadores que aqui passaram 
não usaram desse mesmo artifício? V. Exa. fala que não há governo em 
Minas Gerais, mas imagine se houvesse! Hoje, na condição de Governador 
de Minas, ele está cotado para ser Presidente da República. 

O Deputado Miguel Martini - Sessenta e nove por cento dos mineiros não o 
querem como Presidente da República. 

O Deputado lvair Nogueira (em aparte)- V. Exa. é da Oposição e tem todo 
o direito de argumentar dessa maneira. Mas terá o prazer de ver o 
Governador Itamar Franco como Presidente da República. Ele vai mudar os 
rumos deste País: não teremos apagões, e não faltarão esses investimentos 
que o Governo Federal tem deixado de fazer. Ele tem deixado o Governo de 
Minas nessa condição, sem investimentos. 

O Deputado Miguel Martini - Agora a culpa é do Governo Federal? O 
Governador do Rio de Janeiro, desde o início do Governo, é de partido da 
Oposição. Era do PDT e agora está no PSB, ambos partidos da Oposição. É 
o Estado que mais está recebendo transferências voluntárias do Governo 
Federal. O Governo do Rio de Janeiro está uma maravilha, dispõe de 
R$1 .000.000.000,00 de recursos sobrando para investimentos. Renegociou 
bem a sua dívida e está fazendo um ótimo trabalho. Ele está governando o 
Rio de Janeiro. 

São Paulo tem 3.600 obras do Governador Mário Covas que serão 
inauguradas pelo Governador Alckimin. E ainda tem R$7.000.000.000,00 
para investir. 

O Deputado lvair Nogueira (em aparte)- Claro, são do mesmo partido. 
O Deputado Miguel Martini - Mas, no Rio, é Governo da Oposição. A Bahia 

é um verdadeiro canteiro de obras; o Espírito Santo, outro. O Governo do PT 
do Rio Grande do Sul, que é da Oposição, está fazendo um Governo 
excelente. Quando Minas fica excluída de alguma coisa, não é o Governo 
que vai brigar. Quem vai são os Deputados, a Assembléia Legislativa, e 
conseguem. 

Essa questão do Banco alemão, de o Governo abrir mão de 15.000.000,00 
de marcos para a recuperação de mata atlântica: sabe quanto o Governo do 
Estado gastaria do seu cofre? Nada, porque o dinheiro alemão era doado. A 
contrapartida do Estado, de 13.000.000,00 de marcos, vinha do Governo 
Federal, de dinheiro da duplicação da Fernão Dias. O Governo abriu mão. 

Como esperar um resultado administrativo de um governo que não está 
preocupado? Onde está o Governador Itamar Franco hoje? Está no Rio, no 



795 
Paraná, em Santa Catarina, na Bahia? Onde ele está fazendo campanha? 
Onde está usando os recursos de Minas Gerais, avião, estrutura, para fazer 
campanha para Presidente da República? 

O Deputado lvair Nogueira (em aparte) - Se V. Exa. tem provas e 
documentos e tem tanta certeza de que ele está usando o dinheiro público, 
por que não entra com ação contra o Governador Itamar Franco? 

O Deputado Miguel Martini - Estou com a palavra. Se V. Exa. me pedir um 
aparte, eu lhe concederei, mas quero concluir. 

O Sr. Presidente - Deputado lvair Nogueira, a palavra está com o Deputado 
Miguel Martini, a quem solicito que se atenha ao projeto em votação- trata-se 
de doação de imóvel ao Município de Sarzedo. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, não estou fazendo 
encaminhamento, mas discutindo a questão patrimonial. E essa discussão do 
patrimônio do Estado de Minas Gerais é muito ampla. O Deputado lvair 
Nogueira, que me pediu o aparte e que é o relator dessa matéria, é que 
trouxe questões de outros Governos. Estamos, então, desenvolvendo um 
raciocínio, tentando mostrar a ineficiência deste Governo. Não é nada mais 
que isso. 

Quero concluir, Sr. Presidente, porque nossa intenção não é obstruir. Mas 
queremos continuar cumprindo o nosso papel de fiscalizar e exigir que o 
Governo tenha ações coerentes de administração e fiscalização. 

O Deputado lvair Nogueira (em aparte) - Só queria concluir o meu aparte, 
Deputado Miguel Martini, dizendo que fazer oposição é muito fácil , criticar é 
muito fácil. Na verdade, o que fizemos aqui foi uma crítica fundamentada, 
porque, se tivesse vontade, o Governo anterior deveria ter repassado para o 
atual a relação de todos os imóveis, com o registro, a escritura, o croqui do 
terreno, como determina a lei. E isso não foi feito. Vamos cobrar do atual? 
Sim. E tenho certeza de que o Governador Itamar Franco, quando for 
transmitir o Governo para Newton Cardoso, irá fazê-lo como realmente 
·determina a lei. Agradeço o aparte. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero discordar do Deputado 
lvair Nogueira, dizendo que não estou exigindo que este Governo tenha tudo 
pronto na mão. Mas já deveria, porque já tem dois anos e meio e isso já tinha 
sido iniciado no Governo anterior. Estou querendo saber que ações este 
Governo está realizando para ter o real controle patrimonial do Estado. 
Quantos terrenos? Quantos prédios? Quantos imóveis? O mínimo que se 
exige de um governo é o controle sobre o seu patrimônio. Imagine V. Exa., 
Sr. Presidente, se não souber quantos apartamentos, quantos carros tem. 
Deve ser um só de cada um, mas é fácil de controlar, porque é individual, 
pessoal. Imaginem um Estado como Minas Gerais, o segundo da Federação, 
com todo este tamanho! Isso é muito importante, porque provavelmente há 
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muitas pessoas se beneficiando com esses prédios, esses terrenos. E, se 
não há ninguém se beneficiando, poderia haver, porque muitos Prefeitos 
precisam disso, tanto que quase todos os dias estamos votando projetos 
como esse. Há esse, do Deputado Dinis Pinheiro, há o do Deputado João 
Batista de Oliveira. O anterior já foi votado. Ou seja, quase todos os dias 
temos projetos desse tipo, são muitos. 

Vou até levar esta sugestão à nova Presidente da AMM: ela poderia propor 
a todos os municípios que façam esse levantamento, porque ai, já que o 
Estado não se interessa por isso, poderemos fazer um projeto de lei amplo, 
doando tudo para os municípios, pois pelo menos eles darão uma boa 
destinação a isso. 

O que não pode é recurso público, patrimônio público ser dilapidado e, pior 
que isso, ser explorado pela iniciativa privada, por pessoas que estão se 
beneficiando dele. Recurso público é coisa séria, porque pertence ao povo, 
não pertence a este Governo, que tem o dever de zelar, de cuidar para que 
esse patrimônio seja preservado, mantido e tenha uma destinação para o 
interesse público, não para o interesse privado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, pediria que fizesse a 

recomposição de quórum, porque não temos Deputados para continuar a 
discussão. Temos apenas 11 Deputados em Plenário. Então, peço a V . Exa. 
que faça a recomposição de quórum ou então me diga que, na comissão, há 
Deputados para completar os 26. 

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados, que, somados 

aos 7 Deputados em comissões, perfazem o total de 27 Deputados. Não há 
quórum para votação, mas o há para discussão da matéria constante na 
pauta. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.124/2000, do Deputado João 
Batista de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao 
Município de Diamantina o imóvel que especifica. As Comissões de Justiça e 
de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. Nos termos 
do § 2°, do art. 155 do Regimento Interno, a Presidência designa relator da 
matéria o Deputado lvair Nogueira e indaga do Deputado se está em 
condições de emitir seu parecer, ou se fará uso do prazo regimental. 
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O Deputado lvair Nogueira - Perfeitamente, Sr. Presidente. Meu parecer 

é o seguinte: 
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.124/2000 

Relatório 
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em 

epígrafe visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel 
constituído de um terreno de 5.121 , 10m2 , registrado sob o número 11.437, à 
fls. 138, do livro 29-A, do Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de 
Diamantina. 

Após ser publicada, foi a matéria encaminhada às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que 
perderam o prazo para exarar suas opiniões sobre ela. 

Em vista disso, o autor apresentou requerimento pleiteando a inclusão do 
projeto na ordem do dia, tendo sido designado este relator, que passa agora 
a proferir seu parecer. 

Fundamentação 
A iniciativa sob análise vem prover a necessária autorização legislativa 

para que o Poder Executivo possa fazer reverter ao Município de Diamantina 
bem imóvel que fora doado ao Estado para que ali fosse construída uma 
cadeia pública, obra esta não realizada. A ociosidade do imóvel e a 
necessidade do município em dar melhor destinação ao bem público fizeram 
com que o atual Prefeito reivindicasse a reversão do bem do Executivo 
Estadual. 

Podemos verificar que o projeto de lei sob comento atende os preceitos de 
ordem constitucional e legal que versam sobre a matéria, inclusive os que 
dispõem sobre direito financeiro e contabilidade do Estado, não havendo, 
pois, óbice para a aprovação da matéria nesta Casa. 

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

1.124/2000 na forma original. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. 
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 493/99, do Deputado Chico 

Rafael, que dispõe sobre a colocação de produtos em sacos plásticos por 
comerciantes varejistas e dá outras providências. A Comissão de Turismo 
opina por sua aprovação com a Emenda n° 1 ao vencido em 1° turno. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Luiz Tadeu 
Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta 
manhã, com a presença de um número bem menor de parlamentares do que 
gostaríamos, analisamos alguns projetos em pauta, entre eles o Projeto de 



798 
Lei n° 493/99, do Deputado Chico Rafael , que dispõe sobre a colocação 
de produtos em sacos plásticos por comerciantes varejistas e dá outras 
providências. 

Queremos comentar a importãncia desse projeto para a segurança e saúde 
da população. O objetivo do projeto é que os comerciantes varejistas tenham 
a preocupação de imprimir nos sacos plásticos o nome ou a logomarca do 
estabelecimento vendedor, porque a responsabilidade sobre o produto 
vendido, em última instãncia, é do comerciante. 

Quero comentar ainda o atual momento vivido pelo comércio varejista de 
Minas Gerais, por que não dizer do Brasil, que motivou, na última segunda-
feira, um importante debate nesta Casa, com representantes de CDLs de 
todo o Estado. 

Faço um parêntese para cumprimentar o Vereador Wagner Martins, da 
Cãmara Municipal de Alfenas, que aqui comparece e está quase solitário nas 
galerias, dando-nos a honra de sua visita. Nós o conhecemos de longa data e 
estamos acompanhando o seu importante trabalho naquela cidade 
progressista, universitária, jovem, uma das que mais crescem no País. O 
Vereador Wagner Martins é um dos mais votados naquela cidade e está 
acompanhando, para nossa alegria, a reunião desta manhã. 

Na última segunda-feira, acompanhamos debate do microempresariado 
mineiro nesta Casa, e as lideranças da CDL que lotaram as galerias vieram 
ratificar o que já sabíamos da realidade das cidades de Minas. Hoje, posso 
dizer que é gravíssima a situação por que passa o pequeno comerciante no 
interior do Estado. 

O Governador Itamar Franco, homem sensível aos problemas sociais, que 
conhece as dificuldades do povo mineiro, talvez não tenha recebido as 
informações necessárias para mexer na pedra de toque do problema que 
aflige a classe lojista mineira. 

A Secretaria da Fazenda especializou-se, ao longo de anos, em arrecadar, 
e arrecadar mais e mais, e, com isso, acaba, muitas vezes, como dizemos 
popularmente, matando a galinha dos ovos de ouro. Por quê? Porque o 
lojista que não tem condições de continuar no seu comércio, que começa a 
atrasar o pagamento dos impostos, passa a ser pressionado pela fiscalização 
fazendária de forma tão dura que dá a impressão de que o que se deseja é 
que a loja feche suas portas. 

A realidade social e econõmica do País é gravíssima: há pouco dinheiro 
circulando. A moeda do Plano Real estabilizou-se, mas também sumiu do 
bolso da população. E, assim, o comerciante, premido de todos os lados - de 
um, o bolso vazio do povo; de outro, os impostos que não se reduzem e a 
impossibilidade de negociação -, acaba fechando seu negócio. Quando isso 
acontece, quem ganha? Ninguém. Perde o lojista, porque deixa de exercer 



z 
õ 

799 
seu comércio, seu ganha-pão; perde a cidade, porque reduz-se o número 
de empregos e o pagamento de impostos municipais; perde o Governo, que é 
o principal sócio de qualquer empresa no País. 

Os Governos Federal e Estaduais arrecadam parcelas significativas da 
renda bruta do cidadão, de tal forma que a manutenção da pequena empresa 
interessa mais ao Estado que à comunidade. 

No Norte de Minas e no Jequitinhonha, temos assistido ao progressivo 
empobrecimento da população; temos assistido ao fechamento de pequenas 
empresas, o que, talvez, passe desapercebido para os estatísticos, que 
estudam a economia de forma macroscópica. Para eles, olhando de cima, o 
fechamento de uma pequena loja numa cidadezinha de interior não significa 
nada, mas para aquela comunidade, para aquele pequeno empresário pode 
significar muito. 

Comprando e vendendo mercadorias, estabilizando-se e levando a cabo 
sua função de produzir impostos, o comerciante fortalece o Governo. Assim 
sendo, o Governo deveria ser o principal interessado em manter os 
microempresários em suas empresas. 

O que observamos, muitas vezes, é que falta sensibilidade aos órgãos 
arrecadadores, e a conseqüência direta disso é que muitos comerciantes 
acabam fechando suas portas. 

No Governo passado, com um gesto de pura esperteza, o Governador 
criou o programa Micro Geraes, para tirar da informalidade milhares de 
pequenos comerciantes e levá-los para o mercado formal. 

No primeiro momento, assim como quem quer pegar passarinho, o 
Governo do Estado, na época do Governador anterior, abriu todas as portas, 
criou facilidades. Quando foi projetado o Micro Geraes, já era previsto pelos 
técnicos fazendários que, depois de levar para a formalidade a economia 
informal, as alrquotas dos impostos seriam elevadas, dificultando a situação 
para o comerciante e aumentando a arrecadação para o Estado. Só que, na 
prática, como o povo mineiro elegeu Itamar Franco, ficou para o Governador 
Azeredo a benesse de ter criado o Micro Geraes. E para o Governo atual, a 
pecha de dificultador das coisas para os pequenos comerciantes. 

Pela capilaridade do pequeno comércio, que é grande em sua totalidade, 
uma vez que sabemos que as microempresas representam cerca de 90% da 
economia do nosso Estado e do Brasil, poderíamos conseguir, na Secretaria 
da Fazenda, um estudo para facilitar as coisas para o pequeno empresário, 
para vê-lo produzir, para vê-lo levar adiante seu trabalho. 

Aproveitando a oportunidade, esse projeto refere-se à obrigatoriedade de 
os sacos plásticos conterem o nome e a logomarca do estabelecimento, o 
que significa mais uma despesa para o pequeno empresário, alêm de tantas 
outras. Mas, em seu teor, o projeto visa dar segurança ao consumidor. 
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Fazemos um apelo para que o Governador Itamar Franco determine à 

Secretaria da Fazenda que melhore o que piorou de dois anos para cà no 
Micro Geraes, para que o Governador confirme sua posição a favor das 
causas populares, uma vez que interessa a toda a comunidade a 
manutenção do funcionamento de uma pequena loja, de um pequeno ponto 
comercial. 

Ainda aproveitando a oportunidade, gostaria de comentar os últimos 
episódios ocorridos na área política. O Governador Itamar Franco está sendo 
premiado por essa onda de apoio popular, sendo convocado para uma 
missão das mais nobres, a de governar nosso Pais pela segunda vez. O 
povo brasileiro encontrou em Itamar Franco os atributos que espera de um 
homem público. Mais ainda, quando o povo brasileiro vê Itamar Franco o vê 
como um espelho, porque quer que o Presidente tenha o caráter, a dignidade 
e a seriedade de Itamar. Não adianta a Oposição espernear, nesta Casa ou 
junto ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. O partido do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso não tem moral para reclamar de nada neste 
Pais, porque poderia ter resolvido todos os problemas. Para isso o povo 
brasileiro concedeu a ele dois mandatos. O fracasso foi tanto que imagino 
que o Sr. Presidente deve ter mandado confeccionar um relógio que anda de 
trás para frente, um relógio que marca o tempo do final de seu Governo para 
trás, de tão interessado que está em que termine logo seu Governo, para que 
saia correndo, deixando para trás a sujeira acumulada em todos os cantos do 
País. A sujeira é tamanha que já não se consegue mais guardá-la debaixo do 
tapete; tomou conta da sociedade brasileira. 

A grande imprensa nacional, que tradicionalmente apóia o Presidente da 
República, já está sentindo que esse Governo fede e que não se pode 
esperar grandes atos, haja vista os últimos acontecimentos. 

Do alto de sua autoridade, o Sr. Presidente da República chama alguns 
Governadores do PMDB, mas que são ligados a ele, para pedir-lhes que 
segurem, em seus Estados, o crescimento do Governador Itamar Franco na 
campanha presidencial. 

Deputado Sávio Souza Cruz, por acaso isso é o que se espera de um 
Presidente da República, ou seja, que simplesmente nos peça para ajudá-lo 
a segurar Itamar porque o homem está forte demais, está crescendo muito? 
Essa é a atitude de um Presidente da República, divulgada com toda 
desfaçatez, com toda candura, como se fosse um ato estratégico qualquer 
para salvar o País, por exemplo, do apagão? Não adianta ser Oposição nesta 
Casa. Aliás, uma Oposição que, infelizmente, está fazendo o contrário do que 
sempre vi. Nos parlamentos, sempre vi fazer-se do limão uma limonada. Mas 
aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que vejo freqüentemente é alguns 
Deputados da Oposição querendo fazer da limonada um limão. Muitas coisas 
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que estão acontecendo com seriedade dentro de um espírito comum, de 
um espírito público, infelizmente, acabam sendo torpedeadas para que uma 
coisa que é boa se transforme numa coisa ruim. 

Veja bem, Deputado Ermano Batista, por quem tenho o maior respeito, há 
poucos instantes se discutiu e se contestou a doação de um terreno na 
cidade de Sarzedo, com a argumentação de que seria importante fazer o 
levantamento dos imóveis no Estado de Minas Gerais. Engraçado, como 
prega bem o Frei Tomaz, "fazei o que ele diz, não o que ele faz". Poderia 
parafrasear essa afirmativa porque, no Governo anterior, me dizia o nosso 
Líder, Deputado Antônio Andrade - ainda não era Deputado -, que o Governo 
passado mantinha um aluguel de R$100.000,00 por mês num prédio 
majestoso na Rua Pernambuco, numa área que tem o metro quadrado mais 
valorizado de Belo Horizonte, onde funcionava a sede da Secretaria da 
Educação. Um aluguel desnecessário, pago com o dinheiro do povo. Hoje 
ninguém nesta Casa fez qualquer objeção a isso porque, naquela época, o 
Governador era o Eduardo Azeredo, e o Vice, o Walfrido Mares Guia. Eram 
os homens que mandavam na educação de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Deputado Luiz Tadeu Leite, solicito a V. Exa. que se 
atenha ao projeto do Deputado Chico Rafael, que está em discussão. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite*- Sr. Presidente, estamos exatamente dentro 
do assunto enquanto discutimos a questão do comércio varejista. E como foi 
tratado como varejo esse comércio do Governo anterior com os imóveis em 
Minas Gerais. Como não tive tempo de abordar esse assunto na discussão 
do projeto anterior, não foi possível aparte, estou fazendo este comentário 
agora, para mostrar que as pessoas que hoje acusam o Governo Itamar 
Franco, sem provas, tiveram a chance de fazer uma grande cruzada moral e 
cívica contra o Governo Azeredo, foram coniventes e responsáveis pelas 
bandalheiras do Governo anterior. 

O Deputado Errnano Batista (em aparte)*- Muito obrigado, ilustre Deputado 
Luiz Tadeu Leite. Excluídos os encômios descabidos do brilhante discurso de 
V. Exa. . tecendo elogios, a meu ver e aos olhos dos mineiros, à 
incompetência de um Governador que, longe de ser um estadista, tem se 
comportado como uma criança mimada, quero elogiá-lo pela defesa que faz 
do pequeno comerciante de Minas. 

O Fisco mineiro está totalmente deformado em sua forma de conceber. A 
presunção de inocência foi invertida, adotando-se a presunção de 
culpabilidade. Isso quer dizer que, para o Fisco mineiro, até prova em 
contrário, todo comerciante é um sonegador. Hoje, concedeu-se até à Polícia 
o direito de fiscalizar. É comum vermos nas estradas. nas portas das casas 
comerciais e nas ruas, um fiscal sendo guardado por um Soldado, por um 
policial com colete à prova de balas e com armas pesadas. Isso é um 
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absurdo que não pode acontecer. 

Realmente, o projeto inicial tinha o objetivo de aumentar o universo de 
contribuintes, a fim de diminuir a carga dos que contribuíam, porque os fiscais 
se prestam a ficar dentro de gabinetes com ar condicionado, apertando 
botões de computadores e sacrificando os contribuintes cadastrados, sem se 
preocupar com a economia informal e sem aumentar o universo de 
contribuintes. Sem dúvida, aumentando-se esse universo, a carga tributária 
de cada um poderá ser diminuída e, ainda assim, os recursos arrecadados 
aumentados. Essa foi a intenção. Se o Governo que está no poder não tem a 
sensibilidade de executar o projeto da forma como foi elaborado, fixando-se 
naquela pretensão principal, e, hoje, faz do contribuinte um sonegador, não é 
culpa daqueles que estiveram no poder e que idealizaram esse projeto de 
aumentar o universo de contribuintes. Há poucos dias estiveram em 
audiência com o Deputado Antônio Júlio, Presidente desta Casa, 
comerciantes de Betim, horrorizados com o terrorismo fiscal que anda 
fazendo a Secretaria da Fazenda. Se o Governador é realmente um homem 
sensível, como diz V. Exa. , que não dê ensanchas á continuação desse 
terrorismo que vem acontecendo, matando a galinha dos ovos de ouro, para 
repetir uma expressão popular. Sem dúvida, esse é um mal que precisa ser 
extirpado. Parabéns a V. Exa. pela defesa do contribuinte mineiro. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao nobre Deputado Ermano 
Batista e aproveito para anunciar a presença nas galerias do combativo 
Vereador Beto Fulgêncio, de Pirapora, que visita esta Casa e nos honra com 
sua presença. Essa integração entre os Vereadores das Câmaras Municipais 
e esta Casa é sempre muito bem-vinda, porque os Vereadores de hoje são 
os Deputados de amanhã, segundo o crescimento natural que se espera do 
político e da política. 

Respondendo ao Deputado Ermano Batista, não sei a que criança mimada 
V. Exa. se referiu. Para mim, essa referência cabe ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso - menino mimado e birrento, que chega ao desplante de 
pedir aos Governadores socorro contra o crescimento de Itamar Franco. Vejo 
na pessoa de Itamar Franco um homem que tem sensibilidade social, sim, e 
que vai encontrar o caminho para a questão do comércio do pequeno lojista 
em nosso Estado. Quando levanto essas questões, minha crítica é no sentido 
construtivo, para alertar a Secretaria da Fazenda de que, na ânsia de 
arrecadar - que, aliás, é a função constitucional do órgão fazendário do 
Estado -. isso respingue no Governador Itamar Franco, no momento em que 
está crescendo a olhos vistos na direção de um projeto muito maior, que vai 
ajudar sobremaneira a Minas e ao Brasil. 

Mas gostaria de agradecer ao Deputado Ermano Batista a defesa que nos 
ajuda a fazer desse lojista, desse pequeno comerciante, desse que está 
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sofrendo e fechando as suas portas, com graves prejuízos para as nossas 
comunidades e para o Estado. Em relação a essas questões que nos 
envolvem ultimamente, gostaria de dizer que esta Casa precisa caminhar na 
direção de mais eficiência. Muitas vezes, permanecemos em discussões 
estéreis por muito tempo, perdendo a oportunidade de resolver os graves 
problemas que aqui precisamos solucionar. Neste momento mesmo, exceto a 
Mesa Diretora, há aqui apenas eu e V. Exa. Por essa razão e em 
homenagem ao povo mineiro, vamos ouvir novamente V. Exa., que, sem 
dúvida, tirando as críticas que faz ao Governador Itamar Franco - que, como 
sei , são injustas -, é homem equilibrado. Quando critica o Governo do 
Estado, o faz por motivação partidária, não por razões pessoais. V. Exa. não 
faz do fígado o seu principal órgão pensador. A sua cabeça pensa em Minas 
Gerais, e quem pensa em Minas pensa num bom governo, como Minas está 
merecendo há muito tempo. Itamar Franco está resgatando essa dignidade 
que está faltando a Minas Gerais e que faltou durante muito tempo. 

Essa briga de Minas contra o Governo Federal é histórica. Começou com 
Tiradentes. A insurreição dos mineiros contra o jugo do Governo Federal, 
nobre Deputado, começou com Tiradentes. Foi o exemplo para todos nós. 
Por isso, os mineiros não se deixam nivelar às montanhas, como disse o 
próprio Itamar. Por isso, os mineiros não aceitam, em hipótese alguma, que 
um Governo Federal autoritário venha impor a Minas Gerais que vai vender 
Furnas, que vendeu a CEMIG, os bens mais preciosos que o nosso Estado 
possui. Somos honrados por termos um Governador que não deixa a espinha 
dobrar-se como uma dobradiça, porque tem compromisso, não com as elites, 
mas com o povo mineiro. Ouço V. Exa. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - O discurso de V. Exa. é 
brilhante, merecia ser ouvido, presenciado e aparteado por muitos pares. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite• - Peços desculpas, não podemos deixar de 
mencionar a presença do Deputado Pinduca Ferreira em Plenário. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Lamentamos que o Plenário 
esteja vazio. Quem sabe fosse melhor V. Exa. guardar sua fluência , sua 
fertilidade de pensamento para o momento em que o Plenário estivesse 
cheio? V. Exa. se está revelando um artista brilhante, capaz de defender o 
indefensável. Por que defender as picuinhas desse Governador que decreta 
uma moratória que não funcionou? Foi quem mais nomeou e exonerou por 
desonestidade, haja vista o que ocorreu na FHEMIG, o contrato sujo feito 
com o DNER, ensinando a Secretaria de Obras a tapar buracos. Ensinaram-
se R$70.000.000,00. Se ensinaram, não sabemos. O certo é que o dinheiro 
foi e os buracos continuam, e até aumentaram. 

V. Exa. é realmente brilhante. Capaz de defender o que não tem defesa. 
Acho que o Plenário deveria presenciar isso, para que esse debate fosse 
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aproveitado cond ignamente. 

Sugiro a V. Exa. que peça o encerramento de plano, porque somos seis 
Deputados, a reunião não poderia estar ocorrendo. O Sr. Presidente poderia, 
de plano, encerrá-la. De minha parte, ficarei satisfeito se não encerrar, 
porque vou me abeberar, vou me dessedentar nessa fonte maravilhosa que é 
a inteligência de V. Exa. Mas creio que deveria haver mais pessoas para 
aproveitar do brilho e da inteligência de V. Exa. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao nobre Deputado Ermano 
Batista a expressão "dessedentar", das mais puras da Língua, para lembrar 
que Minas Gerais estava também muito sedenta de um governo sério como 
esse que temos hoje. 

Minas Gerais estava carente, estava sedenta. Hoje, está se 
dessedentando, através de um Governo que age com correção. 

Não consigo compreender que V. Exa. diga que eu esteja defendendo o 
indefensável. Terá V. Exa. coragem de defender o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso? Acho que não, esse é indefensável. Pelas loucuras que 
tem feito, pelos caprichos que tem realizado no seu Governo, é realmente 
indefensável. Mas o Governador Itamar Franco está tomando as decisões 
corretas. A moratória, por exemplo, contestada pelo Deputado que me 
antecedeu, foi o único caminho para que o Governo não fechasse as portas, 
porque passou por Minas Gerais, no Governo anterior, um bando de 
gafanhotos que comeu as economias do nosso Estado. 

O Deputado Ermano Batista*- Um aparte, Sr. Presidente. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Só quero 2 minutos para concluir o meu 

raciocínio, porque V. Exa. torpedeia de um lado e, quando tento contestar do 
outro, pede novo aparte. Queria merecer um tempo para também raciocinar 
com base nas falas de V. Exa. Este Estado foi carcomido nas suas finanças. 
O Governador anterior teve a sandice de vender o patrimônio que o Estado 
possuía, como o BEMGE, por exemplo. E a CEMIG estava indo para o 
buraco, mas foi resgatada pelo Governador Itamar. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - A CEMIG está indo embora 
agora, porque o Governador está privatizando o seu capital. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Ela está dando um exemplo de seriedade 
para o Brasil, construindo hidrelétricas que o Governo Federal não teve a 
precaução de construir quando era preciso e não teve a previdência 
necessária para fazer funcionar. 

A moratória foi o caminho extremo que este Governo teve de seguir, já que 
não conseguiria pagar aos funcionários se tivesse que pagar a dívida externa 
ou mandar dinheiro para Brasília. Esse era um jugo. O Governador anterior, 
de comum acordo com o Presidente da República, deixou as coisas 
amarradas, deixou pernas de tropeço para que o Governo que o sucedesse 
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não conseguisse governar, para deixar Minas ingovernável e voltarem os 
tucanos novamente, com aqueles bicos enormes para comer as economias 
do Estado de Minas Gerais. Esse Governo teve de fazer a moratória como 
ato extremo, então. 

Vou responder a V. Exa. passo a passo. V. Exa. fala que o Governo nunca 
demitiu por corrupção. Graças a Deus, Deputado, ter um Governador que 
tem coragem de demitir quando ocorre qualquer denúncia de corrupção. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Mas demitir quem ele nomeou. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite• - Mas é claro. Ele só poderia demitir quem 

ele nomeou, não poderia demitir outros que não nomeou. Estou querendo 
chamar a atenção porque esse Governo nomeia, delega, mas também 
exonera ante qualquer denúncia de corrupção. O Brasil está precisando de 
um Presidente como esse. 

O Sr. Presidente - Deputado Luiz Tadeu Leite, gostaria que se ativesse à 
matéria em discussão, que é o projeto de lei do Deputado Chico Rafael que 
dispõe sobre a colocação de produtos em sacos plásticos. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite• - Sr. Presidente, V. Exa. permitiu que o 
Deputado Ermano entrasse por esse campo, e estou contestando as palavras 
que ele proferiu. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Mas eu me ative ao discurso de 
V. Exa., quem desviou foi V. Exa. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite• - Estou tentando responder ao nobre 
Deputado, que está monopolizando a palavra. Estou na tribuna, e, daqui a 
pouco, ele é que a estará ocupando. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - V. Exa. parte de premissas 
falsas. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite• - Um Governador que demite quando tem 
coisa errada é sinal de seriedade. E outros Governos. que colocavam a 
corrupção debaixo do tapete? E outros Governos, que faziam licitações 
fraudadas? E outros Governos, que contratavam sem licitação? E outros 
Governos, que contratavam o prédio da Secretaria da Educação por 
R$100.000,00 por mês? Este governo entrou, fechou o prédio, e está no 
Parque da Gameleira sem pagar um tostão de aluguel. Aquilo é que era falta 
de seriedade. 

Não vou deixar de responder passo a passo. V. Exa. se referiu, portanto, a 
um Governo que está realizando uma grande obra moral. E aproveito que 
está chegando ao Plenário agora o Deputado Chico Rafael, que, junto com o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, levantou o debate da questão da 
microempresa, para dizer que esse projeto ajuda porque regulamenta, agiliza 
e possibilita um trabalho de clareza para a opinião pública, para o 
consumidor. Quero deixar claro que ele também onera, no momento em que 
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o pequeno comerciante está realmente assoberbado de dívidas, está 
fechando as suas portas. Nós, que andamos no Norte de Minas e no 
Jequitinhonha, principalmente, passamos por ruas em cidades e vemos que 
lojas que há pouco tempo estavam abertas hoje estão fechadas. 

Tenho a certeza de que o Governador Itamar Franco não tem 
conhecimento dessa realidade e gostaria de pedir a sua sensibilidade para 
que determine à Secretaria da Fazenda aquilo que é importante ser feito, ou 
seja, encontrar um forma de facilitar para o pequeno comerciante. Não me 
refiro aos grandes empresários, às grandes indústrias, que também merecem 
apoio, mas eles têm os seus modos de defesa. Elas têm as suas próprias 
maneiras de se defender. O pequeno, não. Ele fica à mercê do custo de vida, 
fica à mercê do achacamento do fiscal federal , do fiscal estadual , porque 
clama aos céus sabermos até hoje que fiscais da Receita Estadual recebem 
uma porcentagem sobre o que fiscalizam. Isso é antiético, embora sempre 
tenha funcionado em Governos anteriores. Tenho a certeza de que isso 
precisa também ser examinado. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)*- Admiro V . Exa. pela franqueza e 
pelo destemor com que emite suas opiniões. Relativamente a essa ação 
malfazeja, predatória do erário mineiro, que vem desenvolvendo o Fisco, V. 
Exa., nesse gesto de independência, de competência e de autoridade, acaba 
de chamar o Sr. Governador de irresponsável, de homem omisso, porque V . 
Exa. diz que tem a certeza que ele não sabe o que está acontecendo. Parece 
que o Governador está como o Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Ele está dentro 
do Palácio das Mangabeiras, sorrindo para a sua claque, apreciando a beleza 
de sua segurança, enquanto o seu retrato chora nas repartições públicas, 
enquanto o seu nome chora nas ruas diante das más ações dos seus 
asseclas. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Onde há isso? Isso é em Minas Gerais ou 
no Governo Federal? 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)*- Aqui em Minas Gerais. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Esse sorriso fácil de que V . Exa. fala é do 

Fernando Henrique Cardoso. 
O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - O Fisco está agindo com 

terrorismo. 
O Deputado Lu iz Tadeu Leite*- Esse sorriso alegre é do FHC. Não estou 

vendo Itamar Franco sorrindo diante dos graves problemas que o Brasil está 
enfrentando. Agora, há um Presidente sorridente que anda pelo Brasil inteiro. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)*- Ele chora diante do Brasil, mas 
sorri diante Minas Gerais. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Quem está admirando, enquanto o tempo 
está passando? Estou falando outra coisa. V. Exa. não tem o direito de 
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deturpar as minhas palavras e muito menos desviar o meu raciocínio. V. 
Exa. é um companheiro nesta Casa, sutil no debate, inteligente, mas não 
disse que o Governador é irresponsável. Disse que o Governador Itamar 
Franco pode não ter sido alertado, porque um Governo tem assessores, tem 
Secretários. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - O senhor disse que tem certeza 
de que ele não sabe. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Ele pode não ter sido alertado para esse 
fato, o seu secretariado pode não ter levado a ele essa realidade que estou 
levantando e que V. Exa. concorda que é verdadeira. 

O Sr. Presidente - Pergunto ao Deputado Luiz Tadeu Leite se deu aparte 
ao Deputado Ermano Batista ou não. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Dei o aparte e estou contestando-o, uma 
vez que ele começou a resvalar, inteligentemente, por um caminho para 
colocar o nosso Governador como irresponsável, com o que não podemos 
concordar, em hipótese alguma. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - V. Exa. disse que não teria 
coragem de defender Fernando Henrique Cardoso, mas tenho. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite*- É mesmo? 
O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Tenho. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - De verdade? 
O Deputado Ermano Batista (em aparte)*- De verdade. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite*- Admiro a coragem de V. Exa. 
O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Digo porque, Excelência. Vou 

citar alguns exemplos. 
Fernando Henrique é um homem que não dissimula, que não tem 

hipocrisia. Por exemplo, ele achou que a CPI da corrupção seria um mal para 
o Brasil. É a concepção dele. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Medo, receio. Medo de ir para a cadeia. 
O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Era a concepção dele, e não 

escondeu isso. E o Sr. Itamar Franco, dissimulando, impediu sete CPis desta 
Casa, que tratavam de corrupção, usando a Mesa da Casa. Ele não teve a 
coragem de assumir, como teve o Presidente da República. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Quer dizer que está certo Fernando 
Henrique Cardoso, porque impediu a CPI lá, mas está errado o Itamar, 
porque incentivou as CPis para apurar? É assim? 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)*- Ele impediu que acontecessem 
CPis em Minas Gerais para apurar corrupção em seu Governo, usando a 
Mesa da Casa, usando o Presidente desta Casa. Ele não teve a coragem de 
assumir isso. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Não é verdade. O Governador Itamar 



808 
Franco determinou a apuração de quantas irregularidades? 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)*- Ele não teve coragem. Assuma 
isso, Excelência. Falaram uma coisa para o povo e agiram de outra forma. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Deputado Ermano Batista, V. Exa. começa 
a fugir da verdade, o que é grave para a sua biografia 

O Sr. Presidente - Gostaria de pedir ao Deputado Luiz Tadeu Leite e ao 
Deputado Ermano Batista que se atenham à matéria em discussão, que é o 
projeto do Deputado Chico Rafael, que dispõe sobre a colocação de produtos 
em sacos plásticos. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Sr. Presidente, mas o orador 
não nos deixa ater-nos à matéria. Há desvio de intenção, e não podemos 
deixar que isso aconteça. Se V. Exa. não interceptar o discurso do orador 
quando ele fugir à matéria, nós também não vamos deixar de fugir dela, 
acompanhando o raciocínio errôneo e sofista do orador. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Estou achando que o senhor tomou a 
minha palavra. Não consigo terminar meu pronunciamento, Sr. Presidente. 
Gostaria de encerrar a minha participação nesta manhã, até para não 
polemizar mais, porque estou consciente da nossa posição, que é aprovada 
pelos mineiros, de apoio ao Governo Itamar Franco, Governo sério, que 
mandou apurar, de todas as formas, quaisquer denúncias de corrupção. 

O Deputado Miguel Martini* - V. Exa. me permite um aparte? 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Tenho medo de permitir o aparte do 

Deputado Miguel Martini, não pelo debate, que seria prazeroso, mas porque 
ontem ele falou tanto que estourou o transformador externo da Assembléia, e 
ficamos sem energia. Estou receoso de que esta reunião seja interrompida 
por causa da participação de V. Exa. Gostaria de encerrar meu raciocínio, 
Deputado. Depois, se der tempo, concederei aparte a V. Exa. 

O Sr. Presidente - Gostaria de interromper o discurso do orador, com base 
no inciso 111 do art. 83 do Regimento Interno. 

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

quórum para a continuação dos trabalho e encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião ordinária de logo ma1s, às 14 horas, com a ordem 
do d1a já publicada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA ga REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÓES DE MEMBROS DAS 

COMISSÓES PERMANENTES- ART. 204, § 1°- E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às vinte e uma horas e dez minutos do dia vinte e um de dezembro de dois 
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, lrani Barbosa, Olinto Godinho, Rêmolo Aloise 
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e Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio 
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. A seguir, suspende a reunião, para que se possa 
ultimar o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.216/2000. Reabertos os 
trabalhos, o Presidente, na qualidade de relator, apresenta o seu parecer, 
que conclui pela aprovação da matéria em turno único, na forma do 
Substitutivo n° 1, apresentado. Na fase de discussão, o Deputado Eduardo 
Hermeto apresenta o seu voto em separado. Colocado em votação, é o 
parecer do relator aprovado, ficando, assim, prejudicado o voto em separado 
do Deputado Eduardo Hermeto. Registra-se o voto contrário do Deputado 
Rogério Correia e a abstenção do Deputado Mauro Lobo. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - lvair Nogueira - Anderson 

Adauto- José Braga. 
ATA DA 11 8 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas e trinta minutos do dia oito de maio de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, Cristiano Canêdo, Sargento Rodrigues, lvair Nogueira (substituindo 
este ao Deputado Eduardo Brandão, por indicação da Liderança do PMDB ) e 
Mauro Lobo (substituindo o Deputado Hely Tarqüínio, por indicação da 
Liderança do PSDB ), membros da Comissão de Administração Pública; 
Mauro Lobo, lvair Nogueira, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise, Rogério 
Correia e Cristiano Canêdo (substituindo este ao Deputado Dilzon Melo, por 
indicação da Liderança do PTB), membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Mauro Lobo , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado 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 se destina a 
apreciar o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para o 1 o turno do Projeto de Lei n° 1.419/2001 , do Governador do Estado, 
que dispõe sobre a reorganização de Secretarias de Estado e dá outras 
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providências. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de pareceres sujeitos à deliberação do Plenário. Com a 
palavra, o relator, Deputado Rêmolo Aloise, emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 6, da Comissão 
de Constituição e Justiça, 7 a 10 e 12, da Comissão de Administração 
Pública, e 13 a 16, da Comissão de Fiscalização Financeira, e pela rejeição 
da Emenda n° 11 . Após discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Anderson Adauto - lvair Nogu~ira - Hely 

Tarqüínio- Rogério Correia- Cristiano Canêdo- Sargento' Rodrigues. 
ATA DA 59a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de maio de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio 
Avelar, Maria José Haueisen e Antõnio Andrade, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Gil Pereira, Ivo José e 
José Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José 
Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Antõnio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. Em 
seguida, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a debater, em audiência pública, a situação dos 
Comitês das Bacias Hidrográficas e a execução da Política Estadual de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado. A Presidência convida a 
tomar assento à mesa os Srs. Willer Hudson Pós, Diretor-Geral do IGAM; 
Dalto Fávero Brochi, Técnico do Consórcio Intermunicipal das Bacias 
Piracicaba-Capivari e Jundiaí; Mauro da Costa Vai, Presidente do Comitê do 
Rio Paraopeba e Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal da Bacia 
do Rio Paraopeba- CIBAPAR; Sérgio Mário Regina, Presidente do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Verde; Apolo Heringer Lisboa, Coordenador do 
Projeto Manuelzão; Heirinch Nikolaus Busselmann, Presidente do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí; e Vinicius Moraes Perdigão, Presidente do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba. O Presidente passa a 
palavra aos convidados para as considerações iniciais e , após, são abertos 
os debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 2a parte da 
Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente submete à votação, 
cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 2.212 e 2.215/2001 , os quais 
são aprovados. Na 3a Fase da Ordem do Dia, são votados e aprovados os 
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requerimentos do Deputado Fábio Avelar, solicitando audiêncta pública 
em conjunto com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
para debater o Projeto de Lei n° 1.162/2000; audiência pública em conjunto 
com a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio para se discutir a 
degradação das nascentes que alimentam as represas de Perdizes, 
Perdinópolis, Nova Ponte, Serra do Salitre e Santa Juliana e que compõem o 
entorno da Represa de Nova Ponte; audiência pública em conjunto com a 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio no Município de ltinga, para 
discutir o Projeto de Lei n° 1.444/2001 ; do Deputado Paulo Piau solicitando 
audiência pública em conjunto com a Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, para se debaterem as alternativas para a transposição 
do rio São Francisco, no âmbito educacional; e do Deputado Carlos Pimenta, 
reunião para conhecimento sobre o programa da ANA, que promoverá a 
recuperação total do Rio Verde Grande. 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, 26 de junho de 2001 . 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Antônio 

Andrade - Fábio Avelar. 
ATA DA 23a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
As quatorze horas e quinze minutos do dia trinta e um de maio de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José 
Haueisen e Miguel Martini, membros da supracitada Comissão. Nos termos 
regimentais, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a 
reunião e informa que esta se destina a debater, em audiência pública, a 
criação do Comitê da Bacia do Rio Mucuri. Em seguida, convida a tomar 
assento à mesa os Srs. Norton Neiva Diamantino, Presidente da Câmara 
Municipal de Teófilo Otõni; Cíntia Maria Oliveira de Lucena, Promotora de 
Justiça do Meio Ambiente; Eliana Fortes, representante da Agência Nacional 
das Águas - ANA -; Marly Teles Ribeiro, Silvana Torquato Duarte e Alice 
Lorentz de Faria Godinho, respectivamente, Coordenadora e membros da 
Comissão Pró-Comitê da Bacia do Mucuri; João Antônio de Almeida Ruas, 
Vice-Prefeito de Pavão; Selma Cristina Ribeiro, da Superintendência de 
Recursos Hídricos da Bahia; e Valdir Rodrigues de Oliveira, Vice-Prefeito de 
Águas Formosas. A Presidente passa a palavra aos convidados para as 
considerações iniciais, e, em seguida, são abertos os debates, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 



812 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Antônio 

Andrade - Fábio Avelar. 
ATA DA 243 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Ás quatorze horas e quinze minutos do dia primeiro de junho de dois mil e 

um, comparece no ltaobim Tênis Clube, na cidade de ltaobim, a Deputada 
Maria José Haueisen, membro da supracitada Comissão. Nos termos 
regimentais, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a 
reunião e informa que ela se destina a debater, em audiência pública, a 
criação do Comitê da Bacia do Rio Jequitinhonha. Em seguida, convida a 
tomar assento à mesa os Srs. José A lves Oliveira, Prefeito Municipal de 
ltaobim; Vicente de Paulo Silva, representante do IEF; Maria Shirley Teixeira, 
Extensionista de Bem-Estar Social de Taiobeiras; e Macõmeris Martins 
Torres, Presidente do CODEMA de Almenara. A Presidente passa a palavra 
aos convidados para as considerações iniciais e, em seguida, são abertos os 
debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidente agradece a presença dos convidados, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Antônio 

Andrade - Fábio Avelar. 
ATA DA 253 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às nove horas e trinta minutos do dia dois de junho de dois mil e um, 

comparece no Auditório do Colégio Nazareth, em Araçuaf, a Deputada Maria 
José Haueisen, membro da supracitada Comissão. Nos termos regimentais, 
a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, informa que a reunião se 
destina a debater, em audiência pública, a situação atual do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Araçuaí. Em seguida, convida a tomar assento à mesa os 
Srs. Maria do Carmo Ferreira da Silva, Prefeita Municipal de Araçuaí; Artur 
Cândido Filho, Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí; Juliana Pedrosa 
Silva, Promotora de Justiça do Meio Ambiente; Álbano Silveira Machado, 
Secretário Municipal de Educação e Cultura de Berilo; e Heinrich Nikolaus 
Busselmann, Presidente do Comitê da Bacia do Rio Araçuaí. A Presidente 
passa a palavra aos convidados para as considerações iniciais, e, em 
seguida, são abertos os debates, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2001. 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Antônio 

Andrade- Fábio Avelar. 
ATA DA 603 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
As quinze horas e quinze minutos do dia doze de junho de dois mil e um, 

comparece na Sala das Comissões a Deputada Maria José Haueisen, 
membro da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados 
Ivo José e Durval Ângelo. Nos termos regimentais, a Presidente, Deputada 
Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e informa que esta se destina 
a debater, com convidados, em audiência pública, os impactos sociais e 
ambientais da construção de 19 barragens na região do vale do Piranga e em 
Aiuruoca. A seguir, informa o recebimento da seguinte correspondência: do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente de Muzambinho, informando que o 
CODEMA daquele município avaliou como satisfatório o ganho ambiental de 
janeiro até 20/4/2001 , entre empresários extratores de areia no município, e, 
por medida de proteção, determinou o fechamento do Porto 2, do empresário 
Edson Joaquim Donizete da Silva, e do Porto 1, do empresário José Maria 
Magalhães, ambos ás margens do rio Muzambo; do Sr. Cláudio César da 
Silva, Presidente da Cãmara Municipal de Matozinhos, solicitando a 
realização de uma reunião desta Comissão naquele município. Em seguida, 
convida a tomar assento à mesa os Srs. José Roberto Fontes Castro, 
Presidente da ASPARPI ; Alaor de Almeida Castro, Consultor do Consórcio 
Candonga; Prof. Franklin Daniel Rothman, da Universidade Federal de 
Viçosa; Padre António Claret Fernandes, do Conselho dos Atingidos por 
Barragens-Alto Rio Doce, de Ponte Nova; Galba Rodrigues Ferraz, da Cia. 
Força e Luz Cataguazes-Leopoldina; Andréa Zhouri, Prof3 de Graduação e 
Mestrado em Sociologia da UFMG; Gilberto Pereira Ribeiro, Presidente da 
Associação dos Atingidos pela Barragem de Aiuruoca, e Sônia Maria Oliveira 
Loschi, agente da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Em seguida, 
a Presidente, autora do requerimento que motivou a reunião, faz as 
considerações iniciais e passa a palavra aos convidados, cada um por sua 
vez, que participam de amplo debate sobre o assunto, 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, 26 de junho de 2001 . 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Antônio 

Andrade- Fábio Avelar. 
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Às quatorze horas do dia dezenove de junho de dois mil e um, 
comparecem no Salão Paroquial da Igreja São Sebastião, em Ponte Nova, os 
Deputados José Milton e Maria José Haueisen, membros da supracitada 
Comissão. Nos termos regimentais, o Presidente, Deputado José Milton, 
declara aberta a reunião e informa que a mesma se destina a debater, com 
convidados, os Impactos sociais e ambientais da construção de 19 barragens 
na região do vale do Piranga e em Aiuruoca. Em seguida, convida a tomar 
assento à mesa os Srs. Ricardo Mota, Presidente do CODEMA de Ponte 
Nova; José Roberto Fontes Castro, Presidente da ASPARPI; Wilson Sahade 
e Alaor de Almeida Castro, respectivamente, Diretor-Presidente e Consultor 
do Consórcio Candonga; José César de Medeiros, da Universidade Federal 
de Viçosa; Gilberto Pereira Ribeiro, Presidente da Associação dos Atingidos 
pela Barragem de Aiuruoca; Galba Rodrigues Ferraz, da Cia. Força e Luz 
Cataguases - Leopoldina, e Andréa Zhouri, professora da Graduação e do 
Mestrado em Sociologia da UFMG. Em seguida, o Presidente passa a 
palavra à Deputada Maria José Haueisen, autora do requerimento que 
motivou a reunião, para que faça suas considerações iniciais. Prosseguindo, 
os convidados fazem suas exposições e participam de amplo debate sobre o 
assunto, 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, 26 de junho de 2001 . 
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Antõnio 

Andrade- Fábio Avelar. 
ATA DA 658 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, 
Sebastião Navarro Vieira, Cabo Morais, Cristiano Canêdo e Sargento 
Rodrigues, 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 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 seguir, informa que a 
reunião tem por finalidade apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 
18 Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de proposições sujeitas 
à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Cabo Mora1s apresenta 
requerimento em que solicita a inversão da pauta da reunião. Colocado em 
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votação, é o requerimento aprovado. Com a palavra, o Deputado Cabo 
Morais, relator do Projeto de Lei n° 1.235/2000, no 2° turno, emite parecer 
pela aprovação da matéria na forma proposta. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente anuncia que continua 
em discussão o parecer sobre Projeto de Lei n° 1.421/2001 , no 1° turno. O 
Deputado Sebastião Navarro Vieira sugere ao Deputado Cristiano Canêdo, 
relator da matéria, a retirada da Emenda n° 4 de seu parecer. O relator 
concorda com a sugestão do Deputado Sebastião Navarro Vieira. A seguir, o 
Deputado Hely Tarqüínio passa a Presidência ao Deputado Sebastião 
Navarro Vieira e apresenta proposta de emenda ao parecer do relator. 
Encerrada a discussão e colocado em votação, é aprovado o parecer do 
relator, salvo proposta de emenda. Colocada em votação, é aprovada a 
proposta de emenda do Deputado Hely Tarqüínio, com voto contrário do 
Deputado Cristiano Canêdo. Indagado pela Presidência, o Deputado 
Cristiano Canêdo concorda com as alterações aprovadas na Comissão e 
emite nova redação, mediante a qual conclui pela aprovação da matéria com 
a Emenda n° 3, da Comissão de Constituição e Justiça, as Emendas n°s 4 e 
5, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, 
que apresenta. O Presidente submete a nova redação do parecer à 
apreciação dos membros da Comissão e não havendo quem se oponha, ela 
é dad por aprovada. A seguir, o Deputado Hely Tarqüínio, relator do Projeto 
de Lei Complementar n° 37/2001 , no 1° turno, emite parecer em que conclu i 
pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 6 e 7, que apresenta. 
Na fase de discussão são apresentadas quatro propostas de emendas do 
Deputado Paulo Pettersen; três do Deputado Anderson Adauto, uma do 
Deputado Geraldo Rezende. A Presidência deixa de receber uma proposta 
de emenda do Deputado Paulo Pettersen, por não existir o dispositivo citado 
com relação ao artigo que se pretende modificar. Encerrada a discussão, é 
colocado em votação e aprovado o parecer do relator, salvo as propostas de 
emendas apresentadas. Colocadas em votação, são rejeitadas as propostas 
de emendas. Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio, relator do Projeto 
de Lei n° 1.095/2000, no 2° turno, emite parecer pela aprovação da 
proposição na forma do vencido no 1 o turno. Neste momento, a reunião é 
interrompida por falta de energia elétrica. Não havendo condições técnicas 
para o prosseguimento dos trabalhos, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membros desta Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Hely Tarqüínio -
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Cabo Morais -Cristiano Canêdo. 

ATA DA 748 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Dinis 
Pinheiro e Geraldo Rezende, membros da supracitada Comissão. Encontra-
se presente, também, o Deputado Rogério Correia. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: os 
critérios adotados para a priorização das obras a serem executadas pelo 
DER-MG; a relação das estradas já licitadas para pavimentação, os nomes 
das empresas vencedoras e seus valores; a previsão do início das obras; e 
as fontes de recursos existentes; a apreciar a matéria constante na pauta. 
Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. É redistribuído o Projeto de Lei n° 
1.521/2001 ao Deputado Dinis Pinheiro. Na oportunidade, o relator, Deputado 
Dinis Pinheiro, solicita prazo regimental para emitir seu parecer. Passa-se à 
28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Colocados em 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 
2.312/2001, da Comissão de Turismo, e 2.313/2001, da Deputada Elbe 
Brandão. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e a votação de proposições da Comissão. Após a votação, é rejeitado 
requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando seja realizada reunião 
conjunta desta Comissão com a de Fiscalização Financeira. É aprovado 
requerimento do Deputado Arlen Santiago, convidando o Presidente da 
TELEMAR a prestar esclarecimentos sobre as metas a serem alcançadas e 
sobre as que já foram antecipadas pela empresa neste ano, bem como a 
programação para o início do sistema de telefonia celular. A Presidência 
informa que o convidado justificou sua ausência. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana. 
ATA DA 353 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho de dois mil e um, 
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comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Durval Ângelo e Marcelo Gonçalves. O Presidente, Deputado Edson 
Rezende, informa que a reunião se destina a discutir, a pedido do Deputado 
Durval Ângelo, a situação da Delegacia de Furtos e Roubos, com familiares 
dos internos, representantes da Pastoral Carcerária, das igrejas evangélicas 
que atuam na área, do Ministério Público e do Conselho da Comunidade. O 
Presidente registra a presença dos Srs. Mateus Afonso, Coordenador de 
Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte; Marileide de Oliveira 
Araújo; Meire Lúcia da Anunciação; Luiz Gonzaga Amaral , membro do 
Conselho de Medicina e da Comunidade de Belo Horizonte, e Pastor 
Roberto. Em seguida, o Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que 
motivou a realização desta audiência pública, tece comentários iniciais sobre 
o tema. Os expositores que compõem a Mesa discorrem sobre a questão e a 
debatem com os Deputados e os demais convidados, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Encerrada esta fase, o Presidente Deputado Edson 
Rezende submete a votação, e são aprovados, cada um por sua vez, 
requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, em que solicita seja 
encaminhada à Associação dos Cabos e Soldados da PMMG e aos 
familiares do Soldado Geraldo Fernandes votos de pesar por seu 
falecimento; Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja agendada audiência 
pública da Comissão com o objetivo de se conhecerem as propostas e os 
projetos desenvolvidos pelos núcleos de criminologia dos estabelecimentos 
de ensino superior de Direito do Estado. O Deputado Edson Rezende passa 
a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Durval Ângelo, e apresenta 
requerimento, em que solicita seja formulado ao Secretário da Segurança 
Pública com vistas a que faça cumprir as normas constitucionais e legais 
para garantia dos presos condenados. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado Edson Rezende 
informa que os assuntos discutidos na reunião se encontram registrados nas 
notas taquigráficas, agradece o comparecimento 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, 26 de junho de 2001. 
Edson Rezende, Presidente- Durval Angelo. 

ATA DA 168 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de junho de 
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria 
José Haueisen, João Paulo, Agostinho Patrús e José Henrique (substituindo 
este ao Deputado Anderson Adauto, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a 
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Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Patrús, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente, Deputada 
Maria José Haueisen, informa que a reunião se destina à realização de 
audiência pública para discutir a situação dos serviços prestados pela 
TELEMAR, tendo em vista o grande número de reclamações feitas por 
usuários junto aos órgãos de defesa do consumidor de Belo Horizonte. Após, 
comunica que serão ouvidos os Srs. Bruno Burgarelli Albergaria Kneipp, 
Coordenador do PROCON Municipal de Belo Horizonte; Marlus Keller Riani, 
advogado e membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-
MG; Maria Mônica de Castro, Diretora do Movimento das Donas de Casa e 
Consumidores de Minas Gerais - MDC -, representando a Vereadora Lúcia 
Maria dos Santos Pacífico Homem; Maria das Graças de Almeida, Gerente 
de Relações com Clientes da TELEMAR, e Roberto Hermont Arantes, 
Assessor de Relações Institucionais da TELEMAR. Registra-se também a 
presença da Sra. Maria das Graças Santiago Lima, da Gerência de Relações 
com Clientes da TELEMAR. A Presidente dá ciência do objetivo da reunião e, 
em seguida, concede a palavra a cada um dos convidados, que discorrem 
sobre o assunto e respondem às perguntas formuladas pelos 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, 27 de junho de 2001 . 
Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Aílton Vilela - Agostinho 

Patrús - Bené Guedes. 
ATA DA 103 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES- ART. 204, § 1°- E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às quinze horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados José Braga, membro da Comissão de 
Membros das Comissões Permanentes - Art. 204, § 1 o - ; Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Anderson Adauto e Rogério Correia, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado lvair Nogueira, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A seguir, o Presidente, na 
qualidade de relator da matéria, determina a distribuição de avulsos do 
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.539/2001 , o qual conclui pela aprovação 
da matéria, em turno único, com as Emendas n°s 1, 8, 12, 15, 18 a 24, 27, 
29, 31 , 35, 36, 41 , 43, 44, 47, 51 , 54, 55, 61 , 70, 71 , 83, 84, 91 , 95, 96, 100, 
106 e 108; com as Emendas n°s 5, 17, 57 a 60, 69 e 102 na forma das 
subemendas que receberam o n° 1; com as Emendas n°s 11 O a 117, 
apresentadas; e pela rejeição das Emendas n°s 2 a 4, 6, 7, 9 a 11 , 13, 14, 16, 
25, 26, 28, 30, 32 a 34, 37 a 40, 42, 45, 46, 48 a 50, 52, 53, 56, 62 a 68, 72 a 
82, 85 a 90, 92 a 94, 97 a 99, 101 , 103 a 105, 107 e 109. Ficaram 
prejudicadas as Emendas n°s 5, 9, 13, 17, 25, 26, 32, 42, 50, 52, 57 a 60, 69, 
77, 86 a 89, 94, 97 e 102. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião conjunta, conforme o edital publicado, amanhã, 
27/6/2001 , às 9h30min, e informa que esta reunião está convocada, também, 
para as 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - Ambrósio Pinto - Eduardo 

Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.539/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Em cumprimento do disposto nos arts.153, 11, e 155 da Constituição 
Estadual, e no art. 68, 11 , do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
o Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem n° 
195/2001, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2002. 

Publicado em 18/5/2001 , foi o projeto distribuldo à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em atendimento ao disposto no art. 
160 da Constituição do Estado e no art. 204 do Regimento Interno. 

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° do art. 204, foi concedido 
prazo de 20 dias para apresentação de emendas. Foram recebidas, nesse 
período, 1 09 emendas, cuja análise é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 

2002, compreendendo as diretrizes gerais da administração pública, as 
diretrizes gerais para o orçamento, as disposições sobre alterações da 
legislação tributária e tributário-administrativa , a política de aplicação da 
agência financeira oficial e a administração da divida e das operações de 
crédito. 
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A lei orçamentária para o exerc1c1o de 2002, que compreende o 

Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, as metas e as 
prioridades estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG- e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, observadas as normas 
da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, da Lei Complementar Federal n° 101, de 
4/5/2000, e da Portaria lnterministerial n° 163, de 4/5/2001. Como diretrizes 
gerais para o orçamento de 2002, o projeto dá precedência, na alocação de 
recursos orçamentários, aos Programas de Governo constantes no PPAG, 
conforme determina a Constituição do Estado. 

O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, 
segundo a classificação por função, subfunção, programa, projeto e 
subprojeto, atividade e subatividade, e operações especiais e seus 
desdobramentos, indicando, para cada um, a fonte dos recursos, a 
modalidade de aplicação, a procedência e o grupo de despesa a que se 
refere. Aplica, dessa forma, a nova metodologia de especificação da 
despesa, conforme disposto na Portaria lnterministerial n° 163/2001 , com a 
finalidade de permitir a consolidação das contas nacionais, em atendimento 
ao disposto no art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os subprojetos e as 
subatividades serão apresentados com as respectivas metas e serão 
agrupados em projetos e atividades com a descrição sucinta dos objetivos. 

O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será 
composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o 
Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto e discriminará a despesa por unidade orçamentária, segundo a 
classificação por função, subfunção, programa, projeto, atividade e 
operações especiais, indicando para cada um o detalhamento das aplicações 
e a origem do recurso. 

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO passa a ter, 
entre outras funções constitucionais, o importante papel de estabelecer elos 
entre as estratégias de polftica fiscal e a execução do programa de trabalho 
do Governo. Agora, as prioridades da administração pública devem, 
obrigatoriamente, refletir os limites impostos pelo equilíbrio entre receitas e 
despesas e contemplar metas de política fiscal bastante claras. A lei 
complementar federal exige a inclusão do Anexo de Metas Fiscais, devendo 
a LDO dispor também sobre os critérios para a limitação do empenho em 
caso da não-realização das receitas previstas e sobre as normas relativas ao 
controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas. Exige 
também o Anexo de Riscos Fiscais, no qual o ente federado deverá avaliar 
os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas e informar as 
providências a serem tomadas em caso de sua concretização. Quanto ao 
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Anexo de Metas Fiscais, além de dispor sobre as metas para os 
resultados primário e nominal e sobre a metodologia de cálculo, conterá uma 
estimativa da renúncia de receita, e da sua eventual compensação, e da 
margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Cabe 
salientar que a geração de despesas, seja a decorrente da expansão da ação 
governamental, seja a obrigatória de caráter continuado, deve ser precedida 
das medidas de comprovação de sua adequação à lei orçamentária ou de 
compensação por meio do aumento permanente da receita ou por meio da 
redução permanente de despesas, respectivamente. 

É importante ressaltar que a autorização na lei orçamentária não garante, 
por si só, as despesas com pessoal, que passam a depender da Receita 
Corrente Liquida, e as despesas com custeio e investimento, que passam a 
depender das metas de resultado primário, definidas no projeto em estudo. 

Em conformidade com o art. 59 da Lei Complementar Federal n° 101 , de 
2000, cabe ao Poder Legislativo fiscalizar o cumprimento das normas nela 
estipuladas, especialmente quanto ao atingimento das metas estabelecidas 
na LDO e ás medidas tomadas para a recondução dos montantes da 
despesa total com pessoal ao respectivo limite. 

Feitas essas considerações iniciais, passamos á análise das emendas 
apresentadas. 

As Emendas n°s 1, 3, 8, 13, 14, 16, 25, 32, 46, 59, 63, 75, 79, 88, 106,108 
e 109 acrescentam ou modificam os demonstrativos que acompanharão a 
proposta orçamentária. Acatamos a Emenda n° 1, que amplia a relação das 
obras e exige a apresentação de forma regionalizada e especificada por 
município, em consonãncia com o disposto no art. 157, § 1°, VI , da 
Constituição do Estado, e apresentamos a Subemenda n° 1 à Emenda n° 59, 
que acrescenta os demonstrativos de contrapartida obrigatória do Tesouro e 
da Receita Corrente Ordinária e retira o demonstrativo das obras previstas, 
evitando-se a sua duplicidade. Acatamos, também, a Emenda n° 108. que 
dispõe sobre o demonstrativo das obras paralisadas, fundamental para uma 
avaliação qualitativa do gasto público. As Emendas n°s 3 e 109, de teor 
semelhante, exigem demonstrativos dos recursos a serem aplicados no 
Fundo Estadual de Assistência Social e no Fundo da lnfancia e Adolescência. 
Deixamos de acatar a Emenda n° 3 em nome da economia processual, pois a 
proposta orçamentária já detalha a aplicação dos recursos, dispensando a 
elaboração de um demonstrativo adicional. Opinamos, também, pela rejeição 
da Emenda n° 109, pois o detalhamento dos montantes a serem repassados 
aos municípios depende de negociações das contrapartidas ao longo da 
execução orçamentária, o que torna tecnicamente impossível o detalhamento 
solicitado. As Emendas n°s 8, 13, 25 e 32 exigem um demonstrativo dos 
recursos a serem aplicados na UEMG e na UNIMONTES, para fins do 



822 
disposto na Emenda à Constituição n° 47, que vincula percentual da 
receita corrente ordinária do Estado. Em respeito à ordem cronológica de 
apresentação, decidimos acatar a Emenda n° 8, restando prejudicadas as 
Emendas n°s 13, 25 e 32. As Emendas n°s 14 e 16, de teor e autor idênticos, 
exigem demonstrativos dos recursos a serem aplicados na implantação da 
Ouvidoria da Saúde da Mulher. Opinamos por sua rejeição, uma vez que não 
existe disposição legal que determine a criação desse órgão. Deixamos, 
também, de acatar a Emenda n° 46, que prevê o envio de demonstrativo dos 
recursos para o cumprimento do disposto na Emenda à Constituição n° 49, 
de 13 de junho de 2001, dada a total impossibilidade de previsão dos 
dispêndios com aposentadorias dos servidores efetivados. Opinamos pela 
rejeição das Emendas n°s 63 e 75, de idêntico teor, que exigem o envio de 
estudos atuariais relativos aos regimes de previdência dos servidores civis e 
militares, com os respectivos passivos, e de demonstrativo da compensação 
financeira entre os regimes previdenciários com a União. Cabe salientar que 
o tema, apesar de relevante, depende de lei específica e não é matéria para 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ademais, tendo em vista a complexidade e 
o tempo necessários para a sua elaboração, existe uma impossibilidade 
fática do envio à Assembléia dentro do prazo constitucional da lei 
orçamentária. Opinamos, também, pela rejeição da Emenda n° 79, uma vez 
que a economia processual não recomenda o envio de demonstrativos da 
aplicação de recursos discriminados, de forma detalhada, no programa de 
trabalho das unidades orçamentárias. As Emendas n°s 87 e 88 tratam de 
informações relativas a precatórios judiciários incluídos na proposta 
orçamentária. Considerando a possibilidade da inclusão das informações 
solicitadas no SIAFI, tornando-as disponíveis de maneira informatizada para 
a Assembléia, optamos por apresentar uma emenda ao art. 18 do projeto, de 
modo que a Assembléia tenha acesso aos dados até o dia 31/10/2001, 
restando, portanto, prejudicadas as emendas citadas. Finalmente, acatamos 
a Emenda n° 106, que exige demonstrativo do efeito das transações sobre a 
receita, entre outras hipóteses de exclusão, extinção ou redução dos créditos 
tributários. 

A Emenda n° 28 modifica os critérios do texto original para a limitação de 
empenho prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, em caso da não-
concretização das receitas estimadas e do conseqüente descumprimento das 
metas fiscais, retirando a incidência da limitação de empenho sobre "outras 
despesas correntes". Este relator entende que, dados o pequeno volume de 
investimentos e a diversidade dos órgãos que compõem a administração 
pública, tal restrição seria inconveniente, pois levaria a uma limitação 
excessiva, ou até mesmo insuficiente, de empenho nos investimentos e 
inversões financeiras, razão pela qual não acatamos a emenda. Acatamos, 
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porém, a Emenda n° 57, na forma da Subemenda n° 1, que estabelece 
procedimentos para a efetivação da limitação de empenho, possibilitando 
maior clareza no processo. 

As Emendas n°s 37 e 38 determinam a abertura de uma linha especial de 
empréstimos para o atendimento de empreendimentos que tenham controle 
gestionário dos trabalhadores e para incentivo ao cultivo do pequi. Optamos 
por não acatá-las, pois o BDMG já disponibiliza linhas de crédito de caráter 
geral que atendem, até mesmo, ao objetivo da emenda. Ademais, a simples 
abertura de linha de crédito não garante o desembolso efetivo dos recursos, 
que dependerá de uma análise de outros fatores, a saber. garantias 
oferecidas, qualidade da gestão, perspectivas de mercado e disponibilidade 
de captação de recursos com prazos e condições financeiras compatíveis 
com a demanda. 

A Emenda no 62 visa a permitir a destinação de recursos para sindicato ou 
associação de servidores públicos para o desenvolvimento de projetos de 
cunho social aprovados pela Secretaria do Trabalho, Ação Social, da Criança 
e do Adolescente- SETASCAO. Optamos por não acatar a referida emenda 
por entendermos não ser conveniente, a qualquer título, a gestão de recursos 
públicos por entidades de classe dos servidores, salvo creches e escolas de 
atendimento pré-escolar. Pelo mesmo motivo, deixamos de acatar a Emenda 
n° 1 O, que ressalva a destinação para asilos. 

As Emendas nos 64 e 67 acrescentam um capitulo á LDO destinado a 
abrigar propostas relativas ao servidor público e ao militar estadual. 
Considerando que a matéria já está disciplinada nos arts. 12 e 13 do projeto 
original e que a parte não contemplada contém matérias a serem tratadas em 
proposta de emenda á Constituição, sendo algumas em projeto de lei 
complementar, optamos por não acatá-las. 

A Emenda no 2 toma obrigatória a inclusão, no SIAFI , da execução 
orçamentária de todos os Poderes do Estado. Entendemos que não cabe, 
tecnicamente, a sua recepção por este relator. 

A Emenda n° 7 amplia as informações a serem publicadas referentes à 
despesa mensal com a remuneração dos servidores do Estado. 
Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal já estipula limites 
rigorosos para despesas com pessoal, até mesmo procedimentos para 
enquadramento e acompanhamento pela sociedade, optamos por sua 
rejeição. 

A Emenda no 27 determina que os saldos financeiros apurados no 
encerramento do exercício serão considerados como antecipação financeira 
para órgãos integrantes do Poder Executivo, excetuando-se os demais 
Poderes e órgãos. Acatamo-la em homenagem ao princípio constitucional da 
separação dos Poderes, autõnomos e independentes. Dessa forma, não há 
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que se falar em cota financeira, uma vez que os Poderes Legislativo e 
Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas recebem duodécimos, 
em conformidade com o art. 162 da Constituição do Estado. 

Deixamos de acatar as Emendas n°s 4 e 80, pois vinculam percentual da 
receita corrente ordinária a fundo e ferem o art. 161, IV, da Constituição do 
Estado, que veda expressamente a vinculação de receita de imposto a órgão, 
fundo ou despesas, com as ressalvas assinaladas. Pelo mesmo motivo, 
rejeitamos a Emenda n° 107, acrescentando que os investimentos do Estado 
dependem de convênios e recursos de organismos nacionais e internacionais 
de fomento, que não se sujeitam a critérios de distribuição regional. 

Acatamos a Emenda n° 5, na forma da Subemenda n° 1, apresentada ao 
final deste parecer, discriminando as ações governamentais constantes do 
PPAG que terão precedência na alocação de recursos na proposta 
orçamentária para o exercício de 2002, restando prejudicadas as Emendas 
n°s 9 e 52. 

Opinamos pela rejeição das Emendas n°s 40 e 90, pois o tema "servidor 
público" já está adequadamente tratado pelo projeto de lei. No caso da 
Emenda no 40, a inclusão de despesas para a implantação dos planos de 
carreira dos servidores públicos estaduais, por se tratar de despesa 
obrigatória de caráter continuado, exige alterações no Anexo de Metas 
Fiscais, parte integrante da LDO. Ademais, no caso da Emenda n° 90, 
consideramos inconveniente e redundante o comando legal que estabelece o 
cumprimento obrigatório pelo Estado de suas obrigações constitucionais. 
Deixamos, também, de acatar, por considerá-las redundantes, as Emendas 
n°S 56 e 73. 

Deixamos de recepcionar, por considerá-las tecnicamente impróprias, as 
Emendas n°s 101 , 103 , 104 e 105. Acatamos, por meio da apresentação da 
Emenda n° 117, ao final deste parecer, a idéia trazida pela Emenda no 89, 
ainda não contemplada no projeto de lei, restando prejudicada a Emenda n° 
89. 

As Emendas n°S 15, 35, 36, 41 e 84 orientam a elaboração da lei 
orçamentária, obrigando-a a destinar recursos para diversas ações 
governamentais decorrentes de disposições legais. Pelo motivo exposto, 
acatamo-las neste parecer. 

Opinamos pela rejeição da Emenda n° 6 , que dispõe sobre a vedação da 
inclusão no orçamento de despesas classificadas como Investimento em 
Regime de Execução Especial, salvo as decorrentes de calamidade pública. 
Trata-se de emenda desnecessária, uma vez que a nova classificação da 
despesa introduzida pela Portaria lnterministerial n° 163 impede tal 
classificação, até mesmo para as despesas decorrentes de calamidade 
pública. 
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A Emenda n° 11 dá nova redação ao "caput" e ao §0 1° do art. 27 do 

projeto de lei, que trata da política de aplicação da agência financeira oficial. 
Opinamos por sua rejeição por conter a expressão "Projeto Estratégico 
BDMG 2001-2004" como diretriz, em vez de citar o PPAG e a legislação 
específica dos fundos. Pelas mesmas razões, acatamos a Emenda n° 58 na 
forma da Subemenda n° 1, que contempla a idéia contida na emenda e 
melhora a sua redação, restando prejudicada a Emenda n° 94. Acatamos, 
também, as Emendas n°s 95 e 96, que acrescentam prioridades para o 
associativismo e cooperativismo e para a agricultura familiar. 

Acatamos a Emenda n° 60 na forma da Subemenda n° 1, contemplando a 
sua idéia e acrescentando parágrafo único, que dispõe sobre o prazo de 
validade da autorização legislativa, a exemplo da LDO vigente. 

Acatamos a Emenda n° 61, que propõe a substituição da expressão 
"devendo levar em conta" por "visando", de forma a proporcionar maior 
imperatividade ao comando legal. 

Deixamos de acatar as Emendas n°s 65 e 76, de teor idêntico, uma vez que 
as receitas referentes á previdência social e à saúde do servidor nas 
programações do IPSEMG e do IPSM já são discriminadas na proposta 
orçamentária. Ademais. a exclusiva utilização dos recursos arrecadados para 
o pagamento de benefícios previdenciários exige a instituição de fundo com 
caráter contributivo e atuarial. 

Opinamos pela rejeição das Emendas n°s 66 e 74, de idêntico teor, dada a 
impossibilidade material de a previsão de receitas de compensação 
financeira entre os regimes previdenciários ser feita com base nos valores 
realizados em 2001, uma vez que a proposta orçamentária deverá, conforme 
dispositivo constitucional, ser enviada à Assembléia até o dia 30/9/2001 . 

Deixamos de acatar as Emendas n°s 68 e 93, por considerar que os 
dispositivos introduzidos pelas emendas não são apropriados ao capítulo 
"Das Diretrizes Gerais da Administração Pública". Ademais, no caso da 
Emenda n° 93, o equilíbrio das contas do setor público não deve ser 
alcançado apenas com o incremento de receita, mas também com 
mecanismos de racionalização e corte das despesas. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 4°, I, "e ", estabelece que a lei 
de diretrizes orçamentárias deverá dispor sobre normas relativas ao controle 
de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos. Nesse sentido, a Emenda n° 69 traz importante 
contribuição ao estabelecer um parãmetro para o custo das obras públicas. 
Acatamo-la na forma da Subemenda n° 1, de forma a adequar o percentual 
de acréscimo em relação ao Custo Unitário Básico - CUB -, divulgado pelo 
SINDUSCON, para 20%. 

Acatamos a Emenda n° 17 na forma da Subemenda n° 1, que autoriza o 
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Poder Executivo a utilizar 50% dos recursos provenientes de dividendos 
da CEMIG para aumento de capital da referida empresa com a finalidade de 
investir em geração e transmissão de energia elétrica. De forma análoga, 
acatamos a Emenda n° 44. 

Opinamos pela aprovação da Emenda n° 18, que veda a anulação das 
dotações para o FINO e para o FUNDIEST para a efetivação das emendas 
parlamentares ao projeto de lei orçamentária, uma vez que a política 
industrial do Estado depende fundamentalmente dos recursos alocados nos 
fundos em questão. Ademais, cumpre salientar que, em conformidade com o 
art. 8° da Lei n° 12.228, de 1996, que instituiu o FUNDIEST, o Estado 
ofereceu ações da CEMIG em garantia de determinados contatos. 

O Poder Executivo, nos termos do art. 4°, § 2°, V, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, deve enviar, como parte integrante da lei de 
diretrizes orçamentárias, o Anexo de Metas Fiscais, que conterá 
demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado. Nesse sentido, a Emenda no 19 exige o seu envio até o dia 
30/7/2001, motivo pelo qual este relator a recepciona. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a lei de diretrizes 
orçamentárias estabelecerá a forma de utilização e o montante da reserva de 
contmgência. Dessa forma, a Emenda n° 20 acrescenta parágrafos ao art. 43 
do projeto de lei, estabelecendo condições para a sua utilização como fonte 
para créditos adicionais. Considerando o exposto, somos por sua aprovação. 

Acatamos a Emenda no 21 , que orienta a aplicação de recursos pela 
FAPEMIG para o financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por 
pesquisadores individuais ou por instituições de direito privado, atividade 
autorizada pela Lei no 11 .552, de 1994. 

A Emenda no 22 exige a divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
da Lei Orçamentária Anual por meio do SIAFI - Cidadão, em consonância 
com o princípio da publicidade e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
motivo pelo qual este relator a recepciona. 

As Emendas nos 23 e 24 tratam do Anexo de Metas Sociais, a ser enviado 
juntamente com a proposta orçamentária, e de orientações para a construção 
de indicadores. Acatamo-las, pois introduzem no orçamento o importante 
conceito de metas físicas com os respectivos indicadores de gestão, função 
constitucional da LDO sistematicamente não cumprida pelas anteriores. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 16, § 3°, delega para a lei de 
diretrizes orçamentárias a definição do conceito de despesa irrelevante, 
dispensada do rito próprio para a criação de despesas de expansão da ação 
governamental. Nesse sentido, acatamos a Emenda no 54, por considerá-la 
mais completa, restando prejudicadas as Emendas nos 26 e 50. 

As Emendas nos 42 e 71 dispõem sobre a base de cálculo, incluídas as 
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transferências financeiras decorrentes da Lei Kandir e as receitas da 
dívida ativa e de juros e multas de impostos, a ser considerada no cálculo 
dos valores vinculados às ações e serviços públicos de saúde, até a 
publicação da lei complementar citada na Emenda à Constituição no 29. 
Opinamos pela aprovação da Emenda no 71 , mantendo o entendimento 
firmado por esta Casa por ocasião da apreciação dos vetos à Proposição de 
Lei no 14.696, que estima as receitas e fixa as despesas para o exercício de 
2001 . Em conseqüência, fica prejudicada a Emenda no 42. Acatamos, 
também, a Emenda no 43, que define "ações e serviços públicos de saúde" 
como aqueles implementados pelos órgãos e entidades vinculados ao 
Sistema Único de Saúde- SUS. 

As Emendas nos 12, 29, 47 e 70 especificam as metas e prioridades da 
administração pública, e este relator não vê inconveniência em acatá-las. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu art. 25, § 1°, IV, "d", a 
exigência de contrapartida obrigatória por parte do beneficiário para as 
transferências voluntárias entre um ente da Federação e outro, a título de 
cooperação. Por esse motivo, deixamos de acatar as Emendas n°s 30, 33 e 
34. No caso da Emenda n° 33, ressalte-se que o estado de calamidade 
pública suspende as exigências de contrapartida, conforme já previsto no art. 
21 do projeto de lei. Rejeitamos, também, a Emenda n° 53, uma vez que a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, § 3°, já excetua as ações de 
educação, saúde e assistência social. Para compatibilizar o texto do projeto 
de lei com a LRF, recepcionamos a Emenda n° 51 . 

Acatamos a Emenda n° 31 , que acrescenta a diretriz geral de uma melhor 
distribuição de recursos para investimentos com base nos índices de 
desenvolvimento de cada região, em consonância com o art. 2°, IV, da 
Constituição do Estado, que estipula como objetivo prioritário do Estado a 
busca do equilíbrio no desenvolvimento das comunidades. Recepcionamos, 
igualmente, a Emenda n° 100. 

Optamos por não recepcionar as Emendas n°s 39 e 45, uma vez que 
destinam recursos do orçamento para programas não previstos no PPAG. 
Cabe lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal somente permite a 
inclusão de novos projetos na lei orçamentária após adequadamente 
atendidos os em andamento e contempladas as despesas com a 
conservação do património público. Nesse sentido, apresentamos emenda 
que exige o envio do relatório previsto no art. 45, parágrafo único, da Lei 
Complementar Federal n° 101 , de 2000, juntamente com o projeto de lei do 
orçamento anual. 

Deixamos de acatar a Emenda n° 48, uma vez que a proposta parcial do 
orçamento do Poder Judiciário, conforme dispositivo constitucional, deve ser 
elaborada pelo Tribunal de Justiça. Rejeitamos a Emenda n° 49, pois a 
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conservação de estradas v1cmais é competência das respectivas 
prefeituras, mediante atividade própria ou por me1o de convênios a serem 
celebrados com o DER-MG, os quais dependem da negociação de 
contrapartidas. 

A Emenda n° 55 estabelece condições para a execução orçamentária do 
exercício de 2002, em caso de o projeto de lei orçamentária não ser 
sancionado até 31/12/2001. Por considerá-la pertinente e tendo em vista a 
nova classificação das despesas, optamos por acatá-la. Fica, pois, 
prejudicada a Emenda n° 86. 

A Emenda n° 72 exige que a lei orçamentária contenha previsão de receitas 
oriundas da arrecadação de contribuição de melhoria. Optamos por não 
acatá-la, pois a complexidade dos cálculos e a inexistência de lei com os 
critérios de valoração impedem tecnicamente a estimativa das receitas. 

As Emendas n°s 77 e 97 exigem a realização prévia de audiências públicas 
com a finalidade de se coletarem subsídios para a elaboração da lei 
orçamentária referente ao exercício de 2002. Ademais, no caso da Emenda 
n° 77, os investimentos do Estado dependem fundamentalmente de recursos 
de convênios e de instituições de fomento, fato impeditivo da sua vinculação. 
Dada a impossibilidade fática para o seu cumprimento, contemplamos 
parcialmente as idéias contidas por meio da apresentação da Emenda no 
116, que destina recursos para o atendimento das propostas priorizadas nas 
audiências públicas regionais realizadas em 1999. Ficam, pois, prejudicadas 
as emendas em questão. 

As Emendas n°s 78 e 82 estabelecem um patamar mínimo de gastos com o 
Programa Bolsa-Escola e com a Defensoria Pública para o exercício de 2002, 
respectivamente. Deixamos de acatá-las, pois tratam de despesas 
obrigatórias de caráter continuado, e a sua recepção implicaria alterações no 
Anexo de Metas Fiscais. A Emenda no 81 amplia os recursos a serem 
aplicados em programas de alimentação escolar, financiados com recursos 
da União. Por esse motivo, não cabe, tecnicamente, a sua recepção. 

Acatamos a Emenda no 83, que prevê a previsão de recursos para 
investimento nos circuitos turísticos do Estado com a exigência de metas 
regionalizadas, em consonância com o PPAG e com os dispositivos 
constitucionais que norteiam a LDO. 

A Emenda n° 85 prevê a concessão de incentivos fiscais para as empresas 
que admitirem pessoas em seu primeiro emprego. A Lei de Responsabilidade 
Fiscal, em seu art. 14, determina os procedimentos para a ampliação de 
incentivos de natureza tributária, exigindo medidas compensatórias ou a sua 
consideração na margem de renúncia de receitas do Anexo de Metas Fiscais. 
Como não há previsão de novas renúncias, não é possível acatar a emenda. 

Acatamos, também, a Emenda n° 91 , que lim1ta as dotações para 
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publicidade às destinadas para atendimento das propostas priorizadas 
nas audiências públicas regionais realizadas em 1999, em perfeita 
consonância com os termos do § 2° do art. 158 da Constituição do Estado. 

Apesar de meritória, deixamos de acatar a Emenda n° 92, que estabelece a 
obrigatoriedade de aprovação pela Assembléia dos convênios interestaduais 
celebrados no âmbito do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ -, que 
exigem unanimidade de votação. Considerando a extrafiscalidade do ICMS e 
suas implicações nacionais, tal medida poderia causar prejuízos para a 
economia do Estado. 

A Emenda n° 98 limita, em percentual da dotação original, o montante de 
créditos suplementares e especiais. Embora tenha o mérito de conferir mais 
realismo à proposta orçamentária e de incentivar a função planejamento, 
achamos conveniente excetuar as dotações para pessoal e as despesas com 
recursos de convênios e de contrapartida obrigatória a recursos transferidos 
ao Estado. Por essas razões, somos pela sua rejeição. 

Deixamos de acatar a Emenda n° 99, que estabelece o cumprimento 
trimestral na execução orçamentária das vinculações constitucionais e legais, 
pois o orçamento é anual, e o ciclo das receitas e despesas não segue o 
calendário gregoriano. 

Finalmente, acatamos a Emenda n° 102, na forma da Subemenda n° 1, que 
dá uma redação mais abrangente na disciplina para a aplicação dos recursos 
para a assistência social, incluindo o atendimento à infância e à 
adolescência, compatibilizando-a com dispositivos do projeto de lei. 

Apresentamos a Emenda n° 112, que exige a implantação do SIPAG -
Sistema de Acompanhamento da Ação Governamental, mecanismo de 
fundamental importância para a fiscalização e avaliação de políticas públicas, 
atribuição constitucional do Poder Legislativo. 

A Emenda n° 113, apresentada no corpo deste parecer, propõe a 
supressão, a exemplo da LDO vigente, do art. 40 do projeto original, que 
autoriza a inclusão de despesas cuja fonte de financiamento esteja prevista 
em projeto de lei em tramitação na Assembléia. Assim, a inclusão de receitas 
condicionadas contribui para aumentar o irrealismo da peça orçamentária. 
Cabe lembrar que a Emenda à Constituição n° 41 , de 2000, proíbe a 
apresentação de projeto de lei que altere a legislação tributária no período de 
90 dias anteriores ao término da sessão legislativa. 

Apresentamos, também, a Emenda no 114, que estabelece a 
obrigatoriedade de cada obra programada corresponder a um subprojeto, 
evitando-se a excessiva discricionariedade na alocação dos recursos por 
parte do órgão executor. 

Finalmente, a Emenda n° 115 exige a apresentação de memória de cálculo 
detalhada da previsão das receitas de alienação de bens e de ressarcimentos 
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financeiros junto à União a título de compensação previdenciária ou de 
gastos com construção e manutenção de rodovias, classificadas como 
"outras receitas de capital". Tal providência é necessária para se evitarem 
receitas fictícias, que trazem irrealismo ao orçamento público. 

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

1.539/2001 , em turno único, com as Emendas n°s 1, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 21 , 
22, 23, 24, 27, 29, 31 , 35, 36, 41, 43, 44, 47, 51 , 54, 55, 61 , 70, 71 , 83, 84, 
91 , 95, 96, 100, 106 e 108; as Emendas n°s 5, 17, 57, 58, 59, 60, 69 e 102 na 
forma das subemendas que receberam o n° 1; as Emendas n°s 11 O a 117, a 
seguir apresentadas; e pela rejeição das Emendas n°s 2, 3, 4, 6, 7, 9, 1 O, 11 , 
13, 14, 16, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 
52, 53, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 , 
82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 101 , 103, 104, 105, 107 e 
109. Esclarecemos que, com a aprovação das subemendas que receberam o 
n° 1 às Emendas n°s 5, 17, 57, 58, 59, 60, 69 e 102 e das Emendas n°s 8, 
54, 55, 71, 110, 116 e 117, ficam prejudicadas as Emendas n°s 5, 9, 13, 17, 
25, 26, 32, 42, 50, 52, 57, 58, 59, 60, 69, 77, 86, 87, 88, 89, 94, 97 e 102. 

SUBEMENDA N° 1 A 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, alíneas e 
subalineas.". 

SUBEMENDA N° 1 A 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 no Plano Plurianual de Ação Governamental, especialmente 
quanto aos direitos fundamentais de saúde, habitação, assistência social, 
segurança, educação, ciência e tecnologia, desenvolvimento sustentável de 
assentamentos rurais, meio ambiente e saneamento básico, não se 
constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.". 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 58 
Dê-se ao "caput" do art. 27 a seguinte redação: 
"Art. 27 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -. 

instituição financeira oficial, cuja missão é promover e financiar o 
desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais, atuará no 
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fomento a projetos e a programas de desenvolvimento social e regional e 
de ampliação da competitividade dos agentes econômicos no Estado, de 
acordo com as definições do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG- e da legislação específica que trata dos fundos dos quais é gestor e 
em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo Estadual. ". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 60 
Dê-se ao art. 29 a seguinte redação: 
"Art. 29- A captação de recursos, na modalidade de operações de crédito, 

pela administração direta ou por entidade da administração indireta, 
observada a legislação em vigor, será feita mediante a contratação de 
financiamentos, autorizados previamente por leis específicas. 

Parágrafo único- O projeto de lei que autorize o Poder Executivo a realizar 
operação de crédito conterá especificação do prazo de validade da 
autorização concedida pelo Poder Legislativo.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 69 
Acrescentem-se ao art. 9° os seguintes§§ 1° e 2°: 
"Art. 9°- ... ...... .. .... ......... ............ .. ... ........................ . 
§ 1°- 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 -, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado de 
Minas Gerais, acrescido de até 20% (vinte por cento) para cobrir custos não 
previstos no CUB. 

§ 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.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 17 
Acrescente-se onde convier: 
"Art . .... -O Poder Executivo fica autorizado a destinar 50% (cinqüenta por 

cento) dos recursos provenientes de dividendos ou de juros sobre capital 
próprio referentes à sua participação na Companhia Energética de Minas 
Gerais - CEMIG -, como aumento de capital da referida empresa, com a 
finalidade de investimento na ampliação da sua capacidade de geração e 
transmissão de energia elétrica no Estado.". 

EMENDA W 110 
Acrescente-se ao art. 18 o seguinte § 3°: 
"Art. 18- ......................... ....................... .. 
§ 3° - As informações a que se refere o § 1 o deste artigo deverão estar 

disponibilizadas no SIAFI até o dia 31 de outubro de 2001 .". 
EMENDA N° 111 



Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa, juntamente 

com o projeto de lei orçamentária, o relatório a que se refere o parágrafo 
ún1co do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 101 , de 4 de maio de 
2000.". 

EMENDA N° 112 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O Poder Executivo implementará o Sistema de Acompanhamento 

da Ação Governamental, objetivando o gerenciamento das despesas 
constantes em cada subprojeto ou subatividade previstos no programa de 
trabalho das unidades orçamentárias.". 

EMENDA N° 113 
Suprima-se o art. 40. 

EMENDA N° 114 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. . . - Na programação de obras da administração pública estadual, 

cada obra corresponderá a um subprojeto. ". 
EMENDA N° 115 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. . ... - A mensagem que encaminhar a lei orçamentária deverá conter 

memória de cálculo com a previsão da receita de alienação de bens e de 
outras receitas de capital, especificando os bens com previsão de serem 
alienados e seus respectivos valores estimados, bem como detalhando as 
receitas oriundas de ressarcimentos junto à União.". 

EMENDA W 116 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A lei orçamentária consignará recursos para atendimento das 

propostas de natureza orçamentária priorizadas nas audiências públicas 
regionais do Orçamento Participativo realizadas em 1999.". 

EMENDA W 117 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . ... - Na execução financeira relativa ao exercício de 2002, o Poder 

Executivo dará prioridade ao pagamento das despesas inscritas em "Restos 
a Pagar" referentes a precatórios judiciários de natureza alimentar e a verbas 
retidas dos servidores públicos estaduais.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 102 
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação: 
"Art. 19 - A aplicação de recursos para assistência social e atendimento à 

infância e à adolescência será feita em consonância com as Leis Federa1s 
n°s 8.069, de 1990; 8.742, de 1993, e com as Leis n°S 11 .397, de 1994; 
12.127, de 1996; 12.262, de 1996; 12.527, de 1997; 12.925, de 1998, e 



z 
õ 

833 
13.090, de 1999, sendo encaminhados, respectivamente, ao Fundo 
Estadual de Assistência Social - FEAS - e ao Fundo para a Infância e a 
Adolescência - FIA 

§ 1° - É vedada a celebração de convênio com entidade em situação 
irregular, bloqueada na tabela de credores do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG. 

§ 2° - As caixas escolares das redes públicas municipal e estadual de 
ensino estão dispensadas da observância do disposto no "caput" deste artigo, 
especialmente na Lei n° 12.925, de 30 de junho de 1998.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 57 
Dê-se ao art. 36 a seguinte redação: 
"Art. 36 - Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações 

orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado 
primário, conforme determinado pelo art. go da Lei Complementar Federal n° 
101 , de 4 de março de 2000, os montantes a serem reduzidos e 
contingenciados serão fixados pela comissão permanente, de que trata § 2° 
do art. 155 da Constituição do Estado, a qual indicará os ajustes necessários 
ao equilíbrio da despesa com a receita. 

§ 1° - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo, o Poder Executivo 
demonstrará aos demais Poderes, ao Ministério Público e ao Tribunal de 
Contas do Estado a necessidade de limitação de empenho e de 
movimentação financeira, expondo os parâmetros propostos e as estimativas 
de receitas e despesas. 

§ 2° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, em até 
quinze dias após decorrido o prazo estabelecido no "caput" do art. go da Lei 
Complementar n° 101 , de 4 de março de 2000, relatório que será apreciado 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, contendo a 
memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas e 
demonstrando a necessidade da limitação de empenho e movimentação 
financeira.". 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente e relator - João Pinto Ribeiro - Anderson Adauto -

Rémolo Aloise - Alberto Pinto Coelho. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 1.571/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores de Vila 
Costina, com sede no Município de Pains. 

Publicada em 7/6/2001 , foi a matéria distribuída a esta Comissão, à qual 
compete, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, apreciar os 
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aspectos jurídicos, constitucionais e legais da proposição. 

Fundamentação 
Conforme a documentação que compõe os autos do processo, a referida 

entidade possui personalidade jurídica, encontra-se em funcionamento há 
mais de do1s anos, os cargos de sua direção não são remunerados, e os 
Diretores são pessoas reconhecidamente idôneas. 

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1 o da Lei n° 
12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade pública 
de entidades. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.571/2001 na forma em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI ND 1.572/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dilzon Melo, a proposição em análise objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Levanta-te e Anda, 
com sede no Município de Varginha. 

Após haver sido publicado, vem o projeto a esta Comissão, para exame 
preliminar, nos termos do art. 102, 111 , •an, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais, no caso, 
foram plenamente atendidos, conforme atesta a documentação juntada ao 
processo. 

Verifica-se, portanto, que a instituição tem personalidade jurídica, funciona 
há mais de dois anos, sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não 
remuneradas pelo exercício dos cargos, razão pela qual não encontramos 
óbice à tram1tação do projeto em tela. 

Conclusão 
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.572/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.580/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
O Projeto de Lei no 1580/2001 , do Deputado Bilac Pinto, declara de 
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Após haver sido publicado, vem o projeto a esta Comissão, para exame 
preliminar, nos termos do disposto no art. 102, 111 , "a", do Regimento interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária Beneficente de Cláudio é uma sociedade civil 

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, há mais de dois anos, e os 
membros de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados 
pelo exercício de seus cargos. 

Verifica-se que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n° 
12.972, de 27/7/98, que disciplina a declaração de utilidade pública de 
entidade. 

Não há óbice, portanto, á tramitação da matéria. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
do Projeto de Lei no 1.580/2001 como apresentado. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.582/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Wanderley Ávila, por meio do projeto de lei em epígrafe, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Luz do Vale n° 
45, com sede no Município de João Monlevade. 

Após have sido publicada, vem a matéria a esta Comissão, para exame 
preliminar, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98, especificamente no 

art. 1°, para que uma entidade possa ser declarada de utilidade pública 
estadual, impõe-se a comprovação dos seguintes requisitos: ter 
personalidade jurídica; estar em funcionamento há mais de dois anos; não 
serem remunerados os cargos de sua direção; serem seus Diretores pessoas 
idôneas. 

Procedendo-se à leitura da documentação que compõe os autos do 
processo e tendo em mente essas exigências legais, inferimos que a 
entidade interessada no título declaratório de utilidade pública comprovou os 
requisitos para a consecução de tal fim. 

Conclusão 
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.582/2001 na forma proposta. 
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Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Márcio 

Kangussu -Agostinho Silveira - Dilzon Melo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

35/2001 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O projeto de lei complementar em epígrafe, do Deputado lvair Nogueira, 

tem por finalidade alterar os arts. 7° e 21 da Lei Complementar no 26, de 
1993, com a redação dada pela Lei Complementar n.0 56, de 12/1/2000, no 
tocante à composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de seu 
Colar Metropolitano. A proposição tramita em dois turnos e recebeu parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para exame do mérito. 
Fundamentação 

A proposição pretende alterar os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, 
de 1993, com a redação dada pela Lei Complementar n° 56, de 12/1/2000, 
para incluir na composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte o 
Município de ltatiaiuçu, hoje integrante do seu Colar Metropolitano. 

Conforme salientou a comissão que nos antecedeu, o referido município 
dista apenas 70 km da Capital, cresce vertiginosamente e tem potencial para 
contribuir com o desenvolvimento de toda a região. 

É importante destacar, também, as razões apresentadas pelo autor da 
proposição para justificar a inclusão do Município de ltatiaiuçu na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte: "A inclusão que ora propomos é necessária 
em razão da própria dinâmica que norteia o crescimento e o desenvolvimento 
da região metropolitana da Capital mineira. A proposta torna-se mais 
relevante se considerarmos que o município se situa numa região próxima à 
Capital do Estado, que cresce e se desenvolve de forma acentuada". 

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

Complementar n° 35/2001 no 1° turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2001. 
Dimas Rodrigues, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Aílton Vilela -

Pinduca Ferreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.376/2001 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em pauta dispõe 
sobre a obrigatoriedade de o Estado colocar placas de sinalização nas 
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rodovias estaduais, indicando o hospital mais próximo e sua distância. 

Distribuída a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu 
pela juridicrdade, constitucionalidade e legalidade da proposição e lhe 
apresentou o Substitutivo n° 1. 

Em seguida, fo1 o projeto encaminhado a esta Comissão, para receber 
parecer, nos tennos do art. 188, c/c o art. 102, XII , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva obrigar o Estado a colocar, nas 

estradas estaduais, placas de sinalização, indicando o hospital mais próximo 
e sua distância. 

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão anterior, que, com o fim 
de dar maior clareza ao texto da futura lei, apresentou o Substitutivo n° 1. 

O Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de colocação de 
sinalização ao longo das rodovias e dispõe que compete aos órgãos 
executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e operar o 
sistema de sinalização nas estradas. 

Por outro lado, a Lei n° 11.403, de 21/1/94, reorganiza o Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e estatui a 
sua competência, dispondo que essa autarquia tem por finalidade assegurar 
soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens no âmbito 
do Estado. Desse modo, a responsabilidade atribuída ao DER-MG de 
colocar, nas estradas estaduais, placas indicando o hospital mais próximo, 
para atender às vítimas de acidentes de trânsito, é procedente e encontra 
respaldo legal. 

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

1.376/2001 , no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 2001 . 
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana, relator - Rêmolo Aloise. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.497/2001 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo impedir que as 

concessionárias dos serviços públicos de água, energia e telefonia façam 
cortes dos referidos serviços em datas que antecedam a feriados e finais de 
semana; e dar outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/4/2001 , foi o projeto distribuído à 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, por ela 
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apresentado. Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 1 02, 
V, "a", do Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para 
receber parecer de mérito. 

Fundamentação 
Há fundamentos razoáveis para se acolher a propos1çao em análise. O 

consumidor muitas vezes é surpreendido com o corte no fornecimento dos 
serviços de água, energia e telefonia, sob o argumento de que está 
inadimplente em relação ao pagamento da conta. Não raro, tal corte é 
indevido, já que a conta mensal foi quitada nas datas preestabelecidas. 
Nesses casos, são muitas as hipóteses da ocorrência de erro por parte da 
companhia. 

A suspensão desses serviços essenciais em datas que antecedem a 
feriados e finais de semana pode ensejar prejuízos irreparáveis para os 
consumidores, que, como já dito, nem sempre são inadimplentes. Há que se 
considerar o cidadão, nesses casos, a parte mais vulnerável em suas 
relações com as concessionárias, nos exatos termos do art. 4° da Lei Federal 
n° 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Defesa do Consumidor. A 
mesma norma, em seu art. 22, estabelece que tais serviços devem ser 
prestados de forma contínua. Aliás, a jurisprudência firmada no Superior 
Tribunal de Justiça é a de que, mesmo sem o devido pagamento da tarifa, os 
serviços essenciais não podem ser suspensos. O que se busca por via da 
proposição em exame é exatamente evitar que o consumidor seja 
duplamente injustiçado com a suspensão do serviço e a demora no seu 
restabelecimento. 

As modificações introduzidas no projeto por intermédio do substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça aprimoraram o seu texto, razão pela qual 
merecem ser aprovadas. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. opinamos pela aprovação, em 1° turno, do Projeto 

de Lei n° 1.497/2001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes, relator - João Paulo -

Agostinho Patrús. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 54/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n° 
54/99 visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
lbitiúra de Minas o imóvel que menciona. 

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma apresentada, cabe agora a esta 
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Comissão emitir parecer sobre a matéria para o 2° turno, nos termos do 
art.1 02, VIl , "d". do Regimento I ntemo. 

Fundamentação 
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Conforme esta Comissão se manifestou na oportunidade em que se 
discutiu a matéria no 1 o turno, o projeto de lei em análise não encontra óbice 
do ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação. 

A necessária autorização legislativa vem atender ao disposto no art. 18 da 
Constituição Estadual e na Lei Federal n° 8.666, de 21/6/96, que regulamenta 
o art. 37, XXI , da Constituição Federal e estabelece normas gerais sobre 
licitação e contratos da administração pública. 

A doação que se pretende fazer reveste-se de interesse público relevante, 
já que o instrumento que a formaliza prevê a criação de uma área de lazer 
para a comunidade, que, atualmente, tem que se deslocar para locais 
distantes da cidade em busca de momentos de descanso e descontração. 

Esclarecemos que a Emenda n° 1, apresentada por esta Comissão, é 
necessária somente para adequar a redação à melhor técnica legislativa. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 54/99 no 

2° turno, com a Emenda n° 1, apresentada a seguir. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de 

lbitiúra de Minas o imóvel constituído de terreno com àrea de 1.356,81 m2 

(mil trezentos e cinqüenta e seis, oitenta e um metros quadrados), localizado 
nesse município, na Rua Joaquim José de Andrade, matriculado com o n° 
11 .251 , a fls. 3, do livro 2AR, no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 
de Andradas.". 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Rogério Correia -

Eduardo Brandão. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 26/6/2001 , as seguintes comunicações: 
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. Antõnio 

Fonseca Rigueira, ocorrido em 25/6/2001 , em Ribeirão das Neves. (-Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. João Serapião 
Mateus, ocorrido em 16/6/2001 , em Espírito Santo do Dourado. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Juscelino 
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Melo, ocorrido em 24/6/2001 , em Pirapora. (-Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 2608 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 27/6/2001 
Presidência dos Deputados Ivo José e Wanderley Ávila 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 18 Parte: 18 Fase (Expediente): Ata; 
discurso do Deputado Durval Ângelo; aprovação - Correspondência: 
Mensagens n°s 199 e 200/2001 (encaminham os Projetos de Lei n°s 1.613 e 
1.614/2001 , respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 28 Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 
1.615 e 1.616/2001 -Requerimentos n°s 2.356 a 2.362/2001 - Requerimentos 
dos Deputados Sebastião Costa, Maria José Haueisen, Dinis Pinheiro, 
Adelmo Carneiro Leão e outros, Adelmo Carneiro Leão e Agostinho Silveira-
Proposição Não Recebida: Requerimento do Deputado Márcio Cunha -
Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho e de Assuntos 
Municipais e dos Deputados Geraldo Rezende e Elaine Matozinhos -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Rogério Correia, Bené Guedes, 
Ambrósio Pinto, Márcio Cunha e Sargento Rodrigues - 28 Parte (Ordem do 
Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições- Comunicação da Presidência- Leitura 
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Dinis Pinheiro, Agostinho Silveira e Adelmo Carneiro Leão e 
outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de 
Redação Final do Projeto de Resolução n° 754/99 e dos Projetos de Lei n°S 
1.498/2001 , 268, 358 e 531/99, 955 e 1.238/2000; aprovação- Votação de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Maria 
José Haueisen e Sebastião Costa; aprovação - Requerimento do Deputado 
Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado Durval Ângelo -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do 
Deputado Miguel Martini - Requerimento do Deputado Pinduca Ferreira; 
deferimento; discurso do Deputado Pinduca Ferreira - Requerimento do 
Deputado Pastor George; deferimento; discurso do Deputado Pastor George 
- 28 Fase: Chamada para verificação de quórum; inexistência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento- Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Alberto Pinto Coelho- Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley 

Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Aflton Vilela -Ambrósio Pinto -Amilcar 
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Bené 
Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
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Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Fábio Avelar- Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüinio- lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Kemil 
Kumaira - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz- Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15min, a lista de 

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

13 Parte 
13 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Álvaro Antônio, 3°-Secretário, nas funções de 2°- Secretário, 

procede à leitura da ata da reunião anterior. 
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o 

Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de fazer um reparo na 

ata, porque acho que ela tem que registrar, de fato, o que aconteceu na 
reunião. Está constando que fiz um pedido de verificação de quórum. De fato, 
fiZ o pedido, mas logo em seguida o retirei. Gostaria que a ata fosse 
retificada. 

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita. Não mais havendo quem 
sobre a ata se manifeste, dou-a por aprovada. 

Correspondência 
- O Deputado Glycon Terra Pinto, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM N° 199/2001* 

Belo Horizonte, 26 de junho de 2001 . 
Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia 

Assembléia Legislativa, o projeto de lei anexo, que dispõe sobre prevenção 
contra incêndios e pânico no Estado de Minas Gerais. 

A autorização legislativa possibilitará ao Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais - CBMMG - promover a fiscalização, no território do Estado, de 
toda edificação de uso coletivo para fins residenciais, comerciais e industriais, 
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com vistas à prevenção contra incêndios e pânico. 

A proposta, por outro lado, servirá de instrumento para a execução da Lei 
Complementar n° 54, de 13 de dezembro de 1999, onde previstas as 
atribuições do CBMMG, dentre as quais a prevenção e o combate a incêndio, 
além da segurança de pessoas e bens, no território do Estado. 

Observo, finalmente, que a proposição resguarda a autonomia dos 
municípios mineiros, com quem será celebrado convênio para atender aos 
objetivos da lei. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu elevado 
apreço e especial consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1.613/2001 

Dispõe sobre prevenção contra incêndios e pânico no Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 1°- Toda edificação destinada a uso coletivo, no território do Estado de 
Minas Gerais, deve atender ao disposto nesta lei, com vistas à prevenção 
contra incêndios e pânico. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se edificação destinada 
a uso coletivo todo edifício de fins comerciais, industriais ou serviços, que se 
preste à ocupação por pessoas, em caráter permanente ou temporário , bem 
como qualquer edifício de apartamentos. 

Art. 2° - Compete ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG: 

I - analisar e aprovar sistema de prevenção contra incêndios e pânico em 
edificação; 

11 -liberar edificação para obtenção de habite-se; 
111 - planejar, coordenar e executar atividade de vistoria em edificação; 
IV - aplicar sanções administrativas; 
V - sugerir normas relativas à segurança de pessoas e bens contra 

incêndios ou outro tipo de acidente; 
VI - fiscalizar o cumprimento desta lei. 
Art. 3° - O funcionamento de estabelecimento e a ocupação de edificação 

destinada a uso coletivo, no âmbito do Estado, deverão atender a normas 
técnicas de prevenção contra incêndios e pânico, definidas pelo Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG. 

Art. 4° - As pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela comercialização, 
instalação, manutenção e conservação de aparelhos de prevenção contra 
incêndios e pânico, utilizados em edificação de uso de coletivo, devem ser 
cadastradas no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -, 
para o exercício dessas atividades. 

Parágrafo único - O cadastro atenderá a especificações técnicas definidas 
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pelo CBMMG. 

Art. 5° -A infração a esta lei enseja a aplicação das seguintes penalidades: 
I -multa proporcional à gravidade da infração, de 100 (cem) a 3.000 (três 

mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de Referência- UFIR-; 
11 - multa de 1.000 (mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de 

Referência - UFIR -, por dificultar ou impedir a fiscalização do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -; 

111 - interdição temporária ou definitiva de edificação que ponha em risco 
pessoas e bens. 

Parágrafo único - Persistindo a infração após decorridos 60 (sessenta) dias 
contados da incidência da penalidade, a multa prevista no inciso I será 
aplicada em dobro, de forma cumulativa. 

Art. 6° - As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, a edificação e 
estabelecimento existentes na data de sua publicação. 

Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a 
União, Estados, Municípios e entidades, para a aplicação desta lei. 

Art. 8° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário.· 
- 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. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 200/2001* 

Belo Horizonte, 26 de junho de 2001 . 
Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia 

Assembléia Legislativa, o projeto de lei anexo, que dá a denominação de 
Nossa Senhora do Carmo à unidade da rede estadual de ensino situada no 
Município de Guanhães, acompanhado da justificativa da proposta legislativa, 
elaborada pelo Secretário de Estado da Educação. 

Na oportunidade, renovo a V . Excelência a expressão do meu elevado 
apreço e consideração. 

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1.614/2001 

Dá denominação a unidade da rede estadual de ensino situada no 
Município de Guanhães. 

Art. 1°- Passa a denominar-se Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo 
a escola estadual do Povoado de Taquaral, no Município de Guanhães. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário." 
- 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. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, agradecendo 
convite para reunião da Comissão de Fiscalização Financeira, encaminhado 
por meio do Oficio n° 1.109/2001 . (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Carlos Patrício Freitas Pereira, Secretário da Saúde, encaminhando, 
em atenção a requerimento da CPI da Saúde contido no Oficio n° 
1.145/2001/DLE, cópias de contratos e termos de adesão relativos à 
distribuição de medicamentos a municípios. (-A CPI da Saúde.) 

Do Sr. Aloísio Vasconcelos, Diretor de Distribuição e Comercialização da 
CEMIG, agradecendo convite para reunião da Comissão de Transporte. (-À 
Comissão de Transporte.) 

Do Sr. Emanuel Martins Simões Coelho, Chefe Substituto do 3° Distrito do 
Departamento Nacional de Produção Mineral, encaminhando, em atenção a 
requerimento da Comissão de Turismo contido no Ofício n° 1.176/2001/DLE, 
informações prestadas por técnico do Departamento a respeito de águas 
minerais provenientes do Estado. 

2a 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 W 1.615/2001 

Institui a Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio 
Muzambo- APA do Rio Muzambo e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o -Institui a Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio 

Muzambo - APA do Rio Muzambo, que terá como objetivos básicos proteger, 
conservar, melhorar as condições da diversidade biológica e dos recursos 
naturais do ecossistema e disciplinar o processo de ocupação da bacia. 

Art. 2° - Ficam declarados como Área de Proteção Ambiental da Bacia 
Hidrográfica do Rio Muzambo - APA do Rio Muzambo - os terrenos que 
integram a bacia hidrográfica desse rio situados a montante. 

Art. 3° - Os limites da área de que trata o "caput" deste artigo são os 
definidos pelo perímetro da bacia hidrográfica do rio Muzambo, com 112km 
(cento e doze quilômetros}, que se projeta sobre uma superfície de 1.350km2 

(mil e trezentos e cinqüenta quilômetros quadrados). 
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Art. 4° - Os municípios que pertencem a APA do Rio Muzambo, são: 

Muzambinho, Juruaia, Monte Belo, Areado, Alterosa, São Pedro da União, 
Conceição da Aparecida, Guaxupé, Cabo Verde, Nova Resende. 

Art. 5° -No funcionamento da APA do Rio Muzambo, serão adotadas as 
seguintes medidas prioritárias: 

I - zoneamento a ser feito pelo órgão responsável pela administração da 
APA, em articulação com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -, indicando-se as atividades a serem 
incentivadas, em cada zona, e as que deverão ser licenciadas ou proibidas 
de acordo com a legislação aplicável; 

11 - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros 
governamentais, para assegurar a proteção de Zona de Vida Silvestre, o uso 
racional do solo e a aplicação de outras medidas referentes à salvaguarda 
dos recursos ambientais, sempre que consideradas necessárias; 

111 - aplicação, quando cabíveis, das medidas e das sanções legais 
destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de 
degradação ambiental de qualquer natureza; 

IV - divulgação das medidas previstas na legislação pertinente à APA do 
Rio Muzambo, objetivando o esclarecimento das comunidades locais sobre 
as possibilidades de desenvolvimento sustentável e sobre as finalidades da 
APA. 

Art. 6° - As atividades restringidas dependerão, conforme o caso de 
autorização, de licença ou de estudo de impacto ambiental e do respectivo 
relatório de impacto ambiental, de acordo com regulamento a ser expedido 
pelo órgão responsável pela administração da APA. 

Art. r - A Área de Proteção Ambiental do Rio Muzambo e de seus 
afluentes tem o seguintes critérios: 

I - promover as ações de preservação, recuperação e conservação dos 
mananciais da bacia hidrográfica do rio Muzambo, garantindo a qualidade da 
água; 

11 - assegurar o bem-estar das populações humanas; 
111- conservar ou melhorar as condições ecológicas locais da bacia; 
IV- proteger paisagens e atributos naturais e culturais importantes da APA; 
V - incentivar novas técnicas e atitudes que permitam conciliar o uso da 

terra com a manutenção dos processos ecológicos; 
VI - apoiar e incentivar as atividades agrícolas, fomentando a prática de 

agricultura orgânica; 
Vil - proteger as espécies raras, vulneráveis ou em perigo de extinção da 

bacia; 
VIII - preservar e restaurar a diversidade de ecossistemas naturais; 
IX - incentivar o uso sustentável dos recursos naturais; 



X - favorecer condições para educação ambiental e recreação em 
contato com a natureza e o turismo ecológico; 
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XI proporcionar atividades de pesquisa científica, estudos e 
monitoramento de natureza ambiental; 

XII - permitir a visitação pelo público; 
XIII- valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
XIV - proteger e recuperar recursos hídricos; 
XV - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
XVI - criação do sistema de manejo e controle da contaminação por 

agrotóxicos da bacia hidrográfica do rio Muzambo. 
Art. ao-Serão proibidos na APA do Rio Muzambo: 
I- o uso de dragas; 
11 - a utilização de redes, tarrafas e armadilhas; 
111 - qualquer atividade industrial capaz de causar ameaça à APA do Rio 

Muzambo; 
IV- realização de obras na bacia que ameacem o equilíbrio ecológico; 
V - o uso de qualquer tipo de agrotóxico numa área de 150m (cento e 

cinqüenta metros) das margens ou o lançamento de efluentes; 
VI - as atividades de recuperação cuja implantação venha a causar 

degradação ambiental ou modificação da paisagem local; e 
VIl - demais atividades degradadas, na forma da legislação ambiental 

vigente. 
Parágrafo único - As empresas ou pessoas físicas ou jurídicas que 

desrespeitarem esta lei estarão sujeitas a responsabilidade civil e criminal. 
Art. go - A compra e a venda de imóveis dentro da APA do Rio Muzambo 

ficará adstrita à prévia anuência do órgão responsável pela administração da 
APA e das Prefeituras. 

Parágrafo único - Os loteamentos rurais deverão ser previamente 
aprovados pelo INCRA e pelas entidades administrativas da APA. 

Art. 10 -A identificação dos agentes envolvidos na gestão da APA do Rio 
Muzambo se dá pela: 

I - identificação das instituições e dos respectivos representantes das 
entidades atuantes na região da APA do rio Muzambo, pela sistematização 
das informações existentes sobre esta e pela formação de um cadastro. 

Art. 11 - Participam da gestão na APA do rio Muzambo as seguintes 
entidades: 

I - associações de moradores, associações de defesa ambiental, 
associações sindicais, associações industriais, agrícolas e comerciais, 
lideranças formais ou informais; 

11 - Prefeituras, Câmaras Municipais, comitê de bacia, órgãos ambientais 
municipais e os Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente -
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COMDEMAS -; 

111 - universidades com atuação na área, entidades técnico-cientificas, 
procuradoria de meio ambiente, entre outras que forem julgadas relevantes. 

Art. 12 - Todos os esgotos deverão ser tratados previamente quando 
lançados no rio Muzambo e em seus afluentes. 

Parágrafo único - Caberá aos municípios pertencentes à APA do Rio 
Muzambo tratar de seus respectivos esgotos. 

Art. 13 - Os responsáveis por incidentes ou acidentes que envolvam 
imediato ou potencial risco aos corpos d'água superficiais ou subterrãneos da 
bacia hidrográfica do rio Muzambo ficam obrigados a comunicar esses 
eventos, tão logo deles tenham conhecimento, ao órgão ambiental e também 
ao órgão encarregado do abastecimento público de água que possuir 
captação de água na área passível de comprometimento. 

Parágrafo único - O não-cumprimento das disposições do "caput" deste 
artigo será considerado infração grave para fins de aplicação das 
penalidades previstas nesta lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Art. 14 -A APA do Rio Muzambo disporá de um Conselho presidido pelo 
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes 
dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população 
residente, conforme dispuser no regulamento da Lei Federal no 9.985. 

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor noventa dias após a data de sua 
publicação. 

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2001 . 
Marco Régis 
Justificação: As áreas de proteção ambiental pertencem ao grupo de 

unidades de conservação de uso sustentável. Constituídas por áreas públicas 
ou privadas, têm o objetivo de disciplinar o processo de ocupação das terras 
e promover a proteção da flora e da fauna, de modo a assegurar o bem-estar 
das populações humanas que ai vivem, resguardar ou incrementar as 
condições ecológicas locais e manter paisagens e atributos culturais 
relevantes. 

O presente projeto de lei é um grande desafio, uma vez que propõe a 
mudança de paradigmas referentes à participação da sociedade no processo 
de desenvolvimento da região do rio Muzambo. 

A APA do Rio Muzambo pretende aproveitar os recursos humanos, 
materiais, financeiros e ambientais existentes, criando oportunidades para 
novos investimentos. A articulação será a principal estratégia adotada na 
busca do objetivo comum do desenvolvimento, envolvendo não só as 
diversas esferas dos governos, como também a iniciativa privada, além de 
permitir amplas oportunidades de participação da sociedade civil, organizada 
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ou não. 

A divulgação e a comunicação da APA deverão permear todo o processo 
de elaboração, execução e acompanhamento do projeto já que se trata de 
uma transformação que exige o envolvimento de toda a população. 

Desse modo, o projeto permitirá recomendar políticas e linhas de ações 
gerais com a finalidade de assegurar um desenvolvimento harmonioso do 
conjunto da biorregião, recuperar áreas degradadas e administrar os espaços 
para a manutenção dos ecossistemas da região do rio Muzambo, com vistas 
à qualidade de vida da população. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.616/2001 
Declara de utilidade pública a Fundação São Carlos, com sede no 

Município de Lagoa da Prata. 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação São Carlos, com 

sede no Município de Lagoa da Prata. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de junho de 2001 . 
Maria Olívia 
Justificação: A Fundação São Carlos é uma entidade sem fins lucrativos, 

criada em 4/11/98, que presta assistência social à comunidade de Lagoa da 
Prata. Seu objetivo principal é dar continuidade à obra beneficente da Santa 
Casa de Misericórdia de Lagoa da Prata, mantendo e administrando o 
Hospital São Carlos, prestando serviços de assistência à saúde, promovendo 
cursos e treinamentos para os profissionais da área, além de seminários e 
palestras sobre educação para a saúde. 

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

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.356/2001 , do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja formulada 

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Antõnio Rigueira da Fonseca, 
ex-Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves. (- A Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 2.357/2001, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Desembargador Paulo Geraldo de Oliveira 
Medina por sua posse no cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (-
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À Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.358/2001 , da Deputada Maria José Haueisen, pleiteando seja 
solicitada ao Ministro do Meio Ambiente, ao Presidente da Câmara de Gestão 
da Crise de Energia e ao Presidente da República a alteração da Medida 
Provisória n° 2.152-2 no que diz respeito ao prazo de seis meses para o 
licenciamento de projetos de construção de hidrelétricas. 

N° 2.359/2001 , da Deputada Maria José Haueisen, pleiteando seja 
solicitada ao Governador do Estado a celebração de convênio com o Banco 
alemão KfW para implementação do Programa de Proteção da Mata Atlântica 
- PROMATA. (-Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.) 

W 2.360/2001, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja transcrito 
nos anais da Casa o artigo "População pede socorro ao governador Itamar", 
publicado no jornal "Diário da Tarde" em 18/6/2001 . (- À Mesa da 
Assembléia.) 

N° 2.361/2001 , da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da 
PMMG manifestação de pesar pelo falecimento do Soldado PM Geraldo 
Fernandes Pereira, ocorrido durante assalto a ônibus coletivo, no Município 
de Belo Horizonte. 

N° 2.362/2001 , da Comissão de Direitos Humanos. solicitando seja 
encaminhada ao Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros 
Militares de Minas Gerais - ASPRA - manifestação de pesar pelo falecimento 
do Soldado PM Geraldo Fernandes Pereira, ocorrido durante assalto a 
ônibus, no Município de Belo Horizonte. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Sebastião Costa, Maria José Haueisen, Dinis Pinheiro, Adelmo Carneiro Leão 
e outros, Adelmo Carneiro Leão e Agostinho Silveira. 

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

Regimento Interno, a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja constituída comissão de 
Deputados para visitar o local em que ocorreu o rompimento de barragem da 
Mineração Rio Verde, em São Sebastião das Águas Claras. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do 

Trabalho e de Assuntos Municipais e dos Deputados Geraldo Rezende e 
Elaine Matozinhos. 

Oradores Inscritos 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados e 

Deputadas, volto à tribuna para, de novo, abordar o tema da Vale do Rio 
Doce, acerca do acordo feito entre o Governo do Estado e a Companhia, o 
qual julgo nocivo aos interesses do Estado. Falo em nome da Bancada do 
PT, depois de um longo debate na Comissão de Fiscalização Financeira, em 
que denunciamos que o acordo foi lesivo aos interesses do Estado. 

Diria que o Estado deixou de receber cerca de R$150.000.000,00. Esse 
valor é o que ele poderia ter recebido se, em vez de fazer o acordo com a 
Vale, tivesse ido até o fim, nas ações judiciais que já tinha contra a 
Companhia. Quero ressaltar, ainda, que não se trata de um acordo qualquer, 
nem de uma empresa qualquer. A CVRD, somente durante o ano passado, 
obteve um lucro de quase R$2.200.000.000,00, isto é, um lucro líquido que é, 
praticamente, dois terços do que a empresa privada pagou pela estatal. Em 
apenas um ano, obteve um lucro de dois terços daquilo que comprou, aí, sim, 
poderíamos dizer, a preço de banana, no leilão e com a privatização dessa 
importante estatal brasileira. 

Agora, não contente com essa situação, a Vale do Rio Doce deixa de pagar 
ao Estado uma série de compromissos relativos ao ICMS. Como já disse 
desta tribuna, posteriormente, o Governo fez um acordo com a empresa - e 
apenas com ela -, depois de aprovar uma lei de anistia, em que só a Vale do 
Rio Doce tem os privilégios oferecidos para que esse acordo passasse a 
existir. Tudo isso já é sabido. No meu entender, as ilegalidades foram 
constantes, para que esse acordo, ao fim, fosse assinado entre os 
representantes da Vale do Rio Doce e o Governo do Estado, representado 
pelo Governador Itamar Franco. 

Na verdade, o Ministério Público - no nosso entendimento, de uma forma 
apressada - resolveu colocar um fim a essa pendenga jurídica, não 
reconhecendo que nela havia ilegalidade; portanto, conferiu ao acordo feito 
uma posição parcial, acabou por arquivar a denúncia que havia sido feita 
contra o acordo. 

Com base em um estudo amplo, resolvemos - a Bancada do PT, composta 
de cinco Deputados - apresentrar hoje uma solicitação ao Ministério para que 
possa rever o arquivamento imposto a nossa denúncia. Por fim, solicitamos a 
anulação do acordo. Essa é a primeira medida que a Bancada do PT toma, 
por entender que o Estado não recebeu nada de vantajoso na transação 
celebrada em dezembro de 2000 e por acreditar que o processo de 
ilegalidade foi enorme, tão grande, que a própria lei obrigava a que houvesse 
o aval do Ministério Público, o que não houve, e fosse remetido à própria 
Assembléia Legislativa, o que, também, não foi feito. 

Além de questionar e solicitar ao Ministério Público que reveja a sua 
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posição por meio de uma nova deliberação de seu Pleno, apresentamos 
um projeto de lei que, aprovado e sancionado pelo Governador, passaria a 
disciplinar a concessão, a revogação de isenções e benefícios fiscais 
relativos ao ICMS. Seria remetida à Assembléia Legislativa qualquer 
ratificação de convênio interestadual celebrado pelo Poder Executivo que 
dissesse respeito a isenção, benefício, incentivo relativo ao ICMS. 

A apresentação desse projeto se deveu ao que aconteceu, em especial, 
com o acordo de transação feito com a Vale do Rio Doce. No nosso 
entender, esses recentes acordos, principalmente o último, demonstram a 
importãncia de se adequar a legislação atual, que foi mudada recentemente, 
com o objetivo de flexibilizar acordos da Fazenda Pública com os 
contribuintes. 

No nosso entender, isso ensejou mau uso pelo Executivo da ampliação de 
poderes que lhe foram outorgados, gerando acordos eivados de 
irregularidades e lesivos ao interesse público. 

Cabe ressaltar, Sr. Presidente, que o projeto de lei que a Bancada do PT 
propõe não inova a legislação federal. Já o Código Tributário Nacional não 
deixa dúvida quanto à necessidade de lei específica para qualquer ato de 
instituição ou extinção de tributo, assim como as hipóteses de exclusão, 
suspensão e extinção de créditos tributários. 

A Bancada do PT gostaria de informar que, hoje mesmo, daremos guarida 
e entraremos com esse pedido de recurso ao Ministério Público para que 
possa rever o arquivamento da denúncia com relação ao acordo da Vale do 
Rio Doce e o Estado de Minas Gerais. Já entramos também com esse projeto 
de lei colocando a necessidade de ratificação legislativa de qualquer 
convênio interestadual celebrado pelo Poder Executivo no que diz respeito à 
isenção, beneficio ou incentivo fiscal em relação ao ICMS. 

São essas medidas que gostaria de anunciar, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, prezados amigos da imprensa, pessoas presentes nas galerias, 
aproveito o gancho do colega Deputado João Leite para falar da realização 
da Taça BH Juniores, que está sendo feita em várias regiões de Minas. 

Na nossa Leopoldina, estamos nos empenhando em resgatar um clube de 
grande tradição de Minas, que é o Ribeiro Junqueira, trabalhando justamente 
numa divisão que chamamos a mais importante para o futebol brasileiro, que 
é a divisão de base. Graças a atuação de alguns abnegados, estamos 
conseguindo, novamente, levar o povo para o estádio. O Ribeiro Junqueira 
faz uma boa campanha, enfrentando adversários fortes como Bahia, Vasco, 
seleção da China, que está lá. Estamos numa campanha bonita revelando 
alguns valores, o que é muito importante. 
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Em reunião na Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social , da 

qual sou Vice-Presidente, falávamos do futebol em Minas, do desemprego, 
da falta de oportunidades. Ocasião em que surgiu a oportunidade de 
pedirmos a criação de uma comissão especial que vai atuar a partir de 
agosto, quando voltarmos do recesso parlamentar. Vamos debater o esporte 
em Minas; especialmente o futebol, que é a grande coqueluche do brasileiro. 
Vamos discutir esse esporte em todo o seu âmbito, visando resgatar os 
clubes do interior, que são a base. O nosso interior está realmente, com 
relação aos clubes, empobrecido e com falta de oportunidade. 

Esse trabalho que vamos efetivar na Assembléia será de grande valia. 
Creio que a comissão a ser formada dará uma grande contribuição. Este 
momento é de mudanças no esporte, e esperamos implementar essas ações 
na Casa, para que haja um novo tempo no futebol de Minas. 

Na oportunidade, quero pedir ao Sr. Presidente que efetive uma ação junto 
à Prefeitura de Leopoldina, uma vez que a 1V Assembléia, lá instalada na 
Presidência do Deputado Anderson Adauto, está fora do ar, devido a defeitos 
técnicos. Funciona bem em Muriaé, graças aos efeitos do trabalho do 
Deputado Cristiano Canêdo, mas não em Leopoldina, apesar das solicitações 
deste Deputado, que gosta de sua cidade e quer apresentar seu trabalho. 
Não sabemos o que está ocorrendo, já fizemos nossas reclamações e 
entendemos até o direito da Prefeitura de rescindir o contrato, para que 
possamos levar a 1V a outra cidade, onde possa ser vista. Não quero culpar 
ninguém. Quero apenas, de público, pedir, com todo respeito ao Prefeito de 
Leopoldina, Dr. José Roberto de Oliveira, que determine à sua assessoria 
que implemente uma ação junto à Assembléia de Minas, para que a TV 
Assembléia possa voltar ao ar. 

Quero agradecer ao Governador Itamar Franco por ter liberado o convênio, 
no valor de R$280.000,00, para a recuperação da ponte Raul Soares, que 
serve a Leopoldina e Cataguases. A Arte Leste ganhou a licitação, e, nos 
próximos dias, esperamos que saia a ordem de serviço. A ponte Raul Soares 
é extraordinária, e existe apenas outra como ela no Brasil. O turismo da 
região nela se espelha, pois é muito visitada por mineiros que vão a Vista 
Alegre. Portanto, recebi com alegria a notícia do Secretário Hargreaves sobre 
o atendimento a uma antiga solicitação nossa e, também, do Deputado 
Tarcísio Henriques. Os ex-Prefeitos dessas cidades, Paulo Schelb, de 
Cataguases, e Márcio Freitas, de Leopoldina, e os atuais Prefeitos, José 
Roberto e Maria Lúcia, trabalharam nesse sentido, e vemos com muito 
otimismo a retomada desse trabalho, com a recuperação da ponte Raul 
Soares. Os nossos agradecimentos, também, à Secretaria de Obras e ao 
DNER. 

Estamos próximos às eleições, e nós, que fazemos política no interior, 
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estamos deparando com situações difíceis. O nosso Estado tem 853 
municípios, sendo que muitos não têm Deputados que os representem, 
sendo humanamente impossível atender a todos. Assim, não se justifica a 
preocupação de atropelar um companheiro. Não digo que isso esteja 
ocorrendo aqui, mas, externamente, estamos vivendo algumas situações 
constrangedoras. 

Cito um fato ocorrido na cidade de Patrocínio do Muriaé. Um Prefeito, 
amigo de longa data, convidou-me para a abertura de uma exposição. 
Quando lá cheguei, havia uma faixa saudando o Deputado Felipe Néri e 
agradecendo-lhe o asfaltamento do parque de exposição da cidade. Fiquei 
surpreso com isso. Tenho o maior respeito pelo ex-Deputado Felipe Néri, que 
é uma pessoa com quem sempre me dei bem. Não tenho ciúmes, mas disse 
ao Prefeito que, se trocou uma amizade por um caminhão de asfalto, muito 
obrigado e até a próxima. Esse não é o caminho. Não culpo aquele que foi 
convidado a estar lá para fazer o atendimento, mas fiquei em uma situação 
constrangedora. O mesmo aconteceu na cidade de Astolfo Dutra, onde obtive 
2.500 votos, ajudei o Prefeito, tenho muitos amigos e trabalho. Lá estamos 
enfrentando uma situação parecida. 

Há um aeroporto em Leopoldina,que serve basicamente a essa cidade e a 
Cataguases. Há muito estamos pedindo o seu recapeamento, que não é feito 
desde o Governo Francelino Pereira. Vínhamos sempre fazendo esse pedido 
e colocando no orçamento, ou seja, temos feito a nossa parte. 
Recentemente, em maio ou abril, o Governador Itamar Franco desceu nesse 
aeroporto. Fizemos a sua recepção, juntamente com o Prefeito de 
Leopoldina, José Roberto, e a Prefeita de Cataguases, Maria Lúcia. Ele foi 
com o Secretário Hargreaves e com o Diretor do DER, Maurício Guedes. 
Nessa oportunidade, reiteramos o pedido de recapeamento. O Presidente da 
Cia. Força e Luz de Cataguazes, Dr. Neiva, concordou em fazer uma parceria 
com o Estado. Ficou tudo acertado e dividido em termos de prestígio. É disso 
que o Deputado precisa. Estamos trabalhando diuturnamente, e o povo quer 
ver o resultado na prática. Estamos trabalhando, mas, quando chega a hora 
de pôr na prática, ficamos de lado. Deputado Antônio Andrade, Líder do 
Governo, que nunca faltou com a sua lealdade para conosco e que tem 
conhecimento da situação, peço que tome providências, encaminhando as 
nossas preocupações, para que esses espaços sejam ocupados de outra 
forma. 

No dia 23 de junho, o "Diário Oficial" publicou a assinatura do convênio do 
aeroporto, que foi realizada no escritório da Cia. Força e Luz de Cataguazes 
e de Leopoldina. Sempre defendi essa Companhia. Esse convênio foi 
assinado pelo engenheiro Marco Antônio da EETOP, pelo Diretor Maurício 
Guedes, pelo Dr. José Roberto de Oliveira, Prefeito de Leopoldina, e pelo Dr. 
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Manoel Neiva, Presidente da Companhia. Eu, Deputado por quatro 
legislaturas seguidas, majoritário, e a Maria Lúcia, Prefeita de Cataguases, 
ficamos de fora. Gostaria apenas de ter um prestígio político. Não desejo ser 
o pai da criança para dizer que fiz algo. 

O Deputado Agostinho Silveira (em aparte) - Prezado Deputado Bené 
Guedes, acompanhando o pronunciamento de V. Exa., faço coro com essa 
denúncia grave contra aquele que está à frente do DER, o engenheiro 
Maurício Guedes, porque eu também tenho sido vítima das suas injunções 
junto às minhas bases políticas. Já comuniquei esse fato ao Governo e ao 
Líder do Governo na Casa; sou o Vice-Líder, mas, lamentavelmente, foi 
necessário que uma pessoa como V. Exa. assumisse a tribuna para que não 
fôssemos voz isolada. Ao denunciar o uso indevido da estrutura estatal em 
benefício próprio, não somos contra a legítima candidatura ou pré-
candidatura do Sr. Maurício Guedes ou de quem quer que seja. Entretanto, é 
dever daquele que ocupa um cargo de confiança respeitar os agentes 
pollticos, principalmente nós que fazemos a base de sustentação do Governo 
do Estado nesta Casa. 

Congratulo-me com V. Exa., fazendo um apelo ao Governador e ao Vice-
Governador de Minas Gerais para que tomem providências relativas ao 
abuso, que deve ser contido. 

Moro num condomínio no Município de Contagem, onde sou majoritário da 
base de sustentação do Governo. Conseguimos a duplicação do asfalto que 
liga a sede de Contagem ao Bairro Nova Contagem. Foram 12km de asfalto, 
para a colocação dos quais trabalhei incessantemente junto ao Governo. 
Lamentavelmente, no dia da inauguração do asfalto, este Deputado não foi 
lembrado pelo DER ou pelo Sr. Maurício Guedes, que se encontrava no 
palanque anunciando sua candidatura a Deputado Estadual, assim como 
outros que em nada ajudaram o Município de Contagem. Nunca foram lá 
conhecer as dificuldades do meu povo, mas comparecem abusadamente 
para insinuar suas candidaturas. Parabenizo V. Exa. pelo dever cívico que 
cumpre, acompanhando-o com minha solidariedade. 

O Deputado Bené Guedes - Agradeço as palavras do Deputado Agostinho 
Silveira . 

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)*- Ilustre Deputado Bené Guedes, 
cada vez mais me admira sua demonstração de independência de 
comportamento, de forma de fazer política. V. Exa. é um homem que tem 
prestado bons serviços a Minas Gerais, inclusive em outros governos. 

Quanto ao fato que está ocorrendo e vem sendo denunciado, neste 
momento, tanto por V. Exa. como pelo Presidente do PL, nós, do vale do 
Mucuri, tivemos um problema idêntico. Maurício Guedes foi a Belo Oriente, 
hoje Novo Oriente, levando todo o aparato do Governo, inúmeros carros, 
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colocou uma placa de 5x5m, anunciando uma obra de 31Km de asfalto. 
Fizemos um levantamento, constatando que isso não passa de um embuste. 
Maurício Guedes é um embusteiro contumaz, porque não existe verba para a 
construção da obra. Lá se encontram uma patrol, uma retroescavadeira e um 
caminhão para carregar terra. 

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência informa ao Deputado 
Kemil Kumaira que seu tempo se encontra esgotado. 

O Deputado Kemil Kumaira - o Governo Itamar Franco precisa tomar conta 
de seu Governo, fiscalizando suas obras para que não cometam esse 
disparate, um verdadeiro crime eleitoral contra o povo de Minas Gerais. 

O Deputado Bené Guedes - Agradeço ao Deputado Kemil Kumaira e 
concluo dizendo que me encontro á disposição tanto do Dr. Felipe Nén 
quanto do Dr. Maurício Guedes, para esclarecer as questões. Não tenho 
motivos para atacá-los, apenas gostaríamos que fosse feita uma política de 
outro nível, dando, de outra forma, suporte às nossas regiões. Tenho a maior 
consideração pelo Governador Itamar Franco, a quem respeito. Apenas 
peço-lhe que, através das Lideranças do Governo, tome providências 
relativas ao assunto, em beneficio dos colegas desta Casa, da Situação e da 
Oposição, que tanto trabalham. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto. 
O Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, senhores das galerias, é importante o que acabamos de ouvir - o 
pronunciamento do colega que me antecedeu, Bené Guedes, e o aparte do 
ilustre e respeitado colega Agostinho Silveira . É que vocês ainda não estão 
acostumados aos acontecimentos aqui narrados. 

Gostaria de dizer-lhes que, quando Prefeito de ltajubá, doamos uma área 
para a COPASA, onde foi instalada toda a estrutura da empresa; 
recentemente, essa obra foi inaugurada. E o convidado para inaugurar essa 
obra não foi o Deputado de ltajubá, mas outro, a t iracolo. Não fiquei sabendo 
dessa inauguração. Também para a retificação do rio Sapucaí, que está 
sendo realizada a 50m da porta da cozinha de minha casa, não fui 
convidado, não participei e não sabia que lá estavam o Governador, o Vice-
Governador e Secretários acompanhados por outro Deputado. São coisas da 
vida. Temos que passar por cima. Tenho a certeza absoluta de que na hora 
das urnas isso será reconhecido. 

No último dia 12, tivemos a grata satisfação de participar, em Lavras, da 
solenidade de entrega do Titulo de Cidadão Honorário ao Coronel Álvaro 
Antônio Nicolau . Percebemos quanto a população é grata à PMMG pelos 
Inestimáveis serviços prestados, principalmente no setor de segurança 
pública. 
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A homenagem concedida pela Câmara Municipal representa mais uma 

das muitas conquistas que o Coronel Álvaro Antônio vem colecionando no 
decorrer de sua exemplar vida profissional, que culminou, no ano passado, 
com a nomeação para o Comando-Geral da PM, o mais alto posto na carreira 
da corporação. 

No próximo dia 29, estaremos juntos mais uma vez, a serviço do povo. 
Nesse dia, os fabricantes de malhas, bordados e tricô do Sul de Minas 
estarão fazendo a doação de 800 peças de lã para a Campanha do 
Agasalho, promovida pela PMMG, com o apoio do Sistema Estaminas de 
Comunicação, que inclui os jornais "Estado de Minas" e "Diário da Tarde", a 
TV Alterosa e a Rádio Guarani. 

Contribuir para amenizar o inverno dos mais carentes é um ato que nos 
enche de orgulho, principalmente porque tal iniciativa parte de nossos 
companheiros do Sul de Minas. É de conhecimento geral que representamos 
os interesses da região, e temos orgulho em dizer que o nosso povo é 
solidário com as causas humanitárias. 

De 29 de junho a 8 de julho os fabricantes do Sul de Minas estarão 
trazendo a Belo Horizonte o que de melhor há em matéria de malhas, 
bordados e tricô. O "Know-hown dos fabricantes da região é indiscutivelmente 
um dos maiores do País. 

A Feira de Malhas, Bordados e Tricô Minas Sul, que acontece 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, 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 produtos. 

Portanto, queremos convidar todos para mais essa oportunidade de 
adquirir produtos de qualidade a preços convidativos. Temos certeza de que 
a satisfação será garantida - e sem frio. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, visitantes, imprensa, trago a informação de que, no dia de ontem, 
realizamos uma audiência pública nesta Casa, com a presença de 
autoridades do Governo Estadual , especificamente do BDMG, e autoridades 
da Prefeitura de Belo Horizonte, especificamente das Secretarias afins, e da 
Regional do Barreiro e da Regional Noroeste, para atualizarmos as 
informações a respeito de uma emenda de nossa iniciativa, aprovada nesta 
Casa e sancionada pelo Governador Itamar Franco, sobre os recursos objeto 
da extinção do Fundo SOMMA. 
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Os recursos dos projetos que já tinham sido aprovados pelo Banco 

Central e por organismos internacionais, como o Banco Mundial, deveriam 
ser integralmente repassados aos municípios que faziam jus a eles, e um 
desses municípios é exatamente Belo Horizonte. Falo da conclusão, ou 
melhor, da continuação das obras para a abertura da Avenida Pedro 11 , em 
nossa Capital. 

É importante fazer justiça á então Vereadora Neuza Santos, também 
administradora da Regional Barreiro, que, junto a muitos de nós, 
parlamentares de Belo Horizonte, Deputados Estaduais, Deputados Federais 
e Vereadores, como os companheiros Rogério Correia e Elaine Matozinhos, 
lutou ao longo do tempo para ver o sonho dessa região realizado, ou seja, a 
conclusão das obras da Pedro 11. 

Então, fizemos essa audiência pública, e a Prefeitura informou-nos que, em 
15 dias, estará pronta a licitação, para que o BDMG possa alocar recursos da 
ordem de R$11 .000.000,00 para uma das etapas de prosseguimento das 
obras. 

É uma noticia importante que gostaríamos de dar aos mineiros, 
especificamente aos da Região Metropolitana: chegamos, num momento de 
dificuldades vivido pelo Governo Federal, pelo Governo Estadual e pela 
Prefeitura de Belo Horizonte, a um acordo, a uma parte da solução do 
problema. É importante darmos crédito a todas aquelas pessoas que, direta 
ou indiretamente, contribuíram para que hoje pudéssemos contar com a 
Avenida Pedro 11 , que é uma via importante de acesso e de referência não só 
para Belo Horizonte, mas também para toda a Região Metropolitana. 

Outra questão que me traz a esta tribuna e que gostaria de informar é que 
fui abordado por diversos moradores da região de Águas Claras, Macacos e 
Nova Lima a respeito dos últimos acontecimentos. Assim, estou 
apresentando requerimento solicitando que uma comissão especial seja 
constituída para, "in loco", averiguar as conseqüências advindas do desastre 
ocorrido. 

Infelizmente, reconhecemos que houve um cochilo muito grande por parte 
das autoridades e das próprias empresas. 

Os Deputados que têm domicílio eleitoral e são responsáveis pela 
comunidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte têm a obrigação de 
se colocarem à disposição das autoridades, a fim de que seja encontrada 
uma solução para o problema. 

Outro assunto que trataremos desta tribuna diz respeito ao informativo que 
estamos distribuindo na região Leste da Capital , especificamente nos Bairros 
Pompéia, Esplanada, São Geraldo e Caetano Furquim, tentando tranqüilizar 
os seus moradores sobre algumas notícias veiculadas sobre a construção de 
uma cadeia pública em um terreno pertencente à Casa do Rádio, que está 
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em concordata. No Governo passado, de Eduardo Azeredo, como 
Vereador por Belo Horizonte, conclamamos os moradores e as lideranças do 
Bairro Cidade Nova e adjacências e conseguimos impedir que o Governo 
instalasse na Av. José Cândido da Silveira uma cadeia. Além disso, 
sugerimos que aquele local fosse destinado à construção do "campus· da 
UEMG. Para que não pairassem dúvidas a respeito, esse foi o primeiro 
projeto que apresentei a esta Casa, assim que fui eleito Deputado Estadual. 
Hoje, transformou-se em lei, sancionada pelo Governador Itamar Franco. 
Assim, na Av. José Cândido da Silveira, no trecho próximo aos Bairros 
Cidade Nova e União, teremos o "campus" da UEMG, e não uma cadeia. Não 
seria eu, Vereador, que comecei a vida pública nos Bairros Esplanada, 
Pompéia e adjacências, que iria deixar o Governo a que pertenço, o Governo 
do PMDB, fazer a mesma coisa na região. 

Estamos distribuindo esses folhetos com o objetivo de tranqüilizar a 
população. Durante uma audiência, o Governador Itamar Franco garantiu-me 
que não construirá cadeia naquele local. Estamos distribuindo uma carta-
resposta do Secretário da Segurança, Dr. Márcio Barroso Domingues, e uma 
carta-resposta da Secretária da Justiça, Ora. Ângela Maria Prata Pace, 
garantindo a este Deputado que a cadeia não será construída naquele 
terreno, que ainda é de responsabilidade da Casa do Rádio, que está em 
concordata. Aquela empresa está devendo ICMS ao Governo do Estado e 
deseja negociar. É possível que isso aconteça. Procuramos o Secretário da 
Fazenda, Dr. Trópia Reis, que, mais uma vez, recebeu-nos generosamente, 
entendendo as nossas razões. Somos favoráveis a um acordo entre o 
Governo e a Casa do Rádio, que está estabelecida há 60 anos em nosso 
Estado e merece o nosso respeito, mas não admitimos que naquele terreno, 
próximo aos Bairros Esplanada, Abadia, Pompéia e Vera Cruz, seja instalada 
uma cadeia pública. O Governador do Estado, a Secretária da Justiça e o 
Secretário da Segurança Pública garantiram a este Deputado que lá não será 
instalada uma cadeia pública. 

Com isso, esperamos que os boatos parem, porque toda semana somos 
procurados por moradores daqueles bairros. Ficamos muito satisfeitos por 
recebê-los em meu gabinete, a fim de tomar um cafezinho gostoso, servido 
pelos meus funcionários, muitos oriundos daquela região e que estão comigo 
há mais de 1 O ou 15 anos. Mas quero receber os moradores por outros 
motivos, porque esse assunto já está resolvido. 

Repito e confirmo que o Governador Itamar Franco, o Secretário da 
Segurança Pública e a Secretária da Justiça garantiram a este Deputado que 
o Governo do Estado não tem a intenção de fazer ali uma cadeia pública. O 
assunto está resolvido, e estaremos entregando aos moradores daquela 
região esse informativo. 
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Um outro assunto traz-me a esta tribuna, e chamaria a atenção do 

Deputado Ivo José e outros. Estranhei o fato de o Projeto de Lei n° 43/99, do 
Deputado Antônio Júlio, estar hoje na pauta dos nossos trabalhos, porque 
achava que era um assunto resolvido. Quero ler uma carta do então Vice-
Prefeito, hoje eleito Prefeito de Sabinópolis, onde sou Deputado majoritário, 
em relação à possibilidade de o Governo do Estado autorizar a doação à 
empresa Samar do Brasil de um terreno de propriedade do Estado, para a 
instalação de uma empresa. O teor da carta é o seguinte. (- Lê:) 

"Paulo Jorge Pimenta, Vice-Prefeito à época, hoje Prefeito eleito, e 
Presidente do Diretório Municipal do PMDB em Sabinópolis, aqui 
representando os interesses da grande maioria do povo de Sabinópolis, 
solicitando a este Deputado sua intervenção ao Projeto de Lei n° 43/99, que 
tramita na Assembléia Legislativa, no sentido de fazer uma emenda para que 
o terreno do citado projeto seja doado ao Município de Sabinópolis, com a 
finalidade de que ali seja construída uma escola de 3° grau." 

Quero informar aos Deputados que os contatos com a UEMG estão 
avançados com vistas a que aquele terreno, que é de propriedade do Estado, 
sirva à comunidade de Sabinópolis, que deseja a instalação de uma escola 
do 3° grau, que servirá não apenas a Sabinópolis, mas a toda a região. 

Gostaria de contar com a compreensão dos Deputados para que possamos 
aprovar um requerimento de minha autoria, solicitando que esse projeto 
tenha sua discussão adiada. Quero informar que já assinamos convênio com 
a Secretaria de Administração e já foi entregue ao Município de Sabinópolis 
esse terreno. Portanto o projeto é impertinente e extemporâneo. É só 
consultar a Secretaria de Administração, e ela vai dizer que, se o projeto for 
aprovado, ele será vetado pelo Governador. 

Julgo que era importante fazer esses esclarecimentos, em nome da 
população de Sabinópolis, que deseja que naquele local seja feita uma 
escola de 3° grau. Esse é o desejo do povo daquela empresa. Não tenho 
nada contra ela, mas trata-se de um desejo da maioria do povo de 
Sabinópolis, que não quer que esse terreno seja doado para implantação 
dessa indústria. É importante que se diga que comecei como professor e 
posteriormente fui Diretor de escola. A minha formação foi acadêmica como 
professor, mas também como Diretor de escola particular em Belo Horizonte. 
Hoje, sou membro do Conselho de Turismo da Associação Comercial , sou 
membro da Câmara da Indústria e do Turismo da Federação das Indústrias, 
tenho o melhor dos relacionamentos com os empresários, estamos legislando 
nessa área. Longe de mim ser contrário a quem quer que seja. Trata-se, pura 
e simplesmente, como Deputado majoritário da cidade de Sabinópolis, de 
respeitar a intenção e o desejo daquele povo, que não quer que esse terreno 
seja doado para uma empresa particular, e sim que ali seja construída uma 
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escola de 3° grau. 

Portanto, gostaria de solicitar aos Deputados que prestem atenção neste 
assunto, porque a voz do povo é a voz de Deus. Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência esclarece ao 

Deputado Márcio Cunha que o Projeto de Lei n° 43/99 está na pauta e, no 
momento oportuno, V. Exa. poderá apresentar o requerimento de adiamento 
da discussão do respectivo projeto. Quanto ao requerimento para a 
constituição de comissão para visitar a situação causada pelo desastre 
ecológico ocorrido em São Sebastião das Águas Claras, a Presidência 
deixará de recebê-lo, uma vez que já foi recebido requerimento para a 
constituição de CPI, que, no curso dos seus trabalhos, poderá cometer os 
atos de uma comissão de representação. Dessa forma, entendo que o pedido 
de V. Exa. já esteja contemplado nesse requerimento. Com a palavra, o 
Deputado Sargento Rodrigues. 

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, ocupamos esta tribuna, 
nesta tarde, para dizer da preocupação que temos com os agentes 
penitenciários do Estado. Os agentes penitenciários estão. neste momento. 
em frente ao Palácio da Liberdade, em ato público, solicitando melhores 
condições de trabalho, segurança no seu trabalho e, também, obviamente, 
tratando da questão salarial. Há uma reivindicação, por parte dessa 
categoria, para que os agentes penitenciários sejam equiparados aos 
carcereiros da Polícia Civil, que recentemente receberam reajuste desta 
Casa, com autorização do Governador Itamar Franco, fazendo equiparação 
com os policiais e bombeiros militares. 

Não poderíamos deixar de ocupar essa tribuna para dizer da nossa 
preocupação com o que vem ocorrendo hoje nas penitenciárias e, 
certamente, com as cadeias públicas do nosso Estado. Tudo isso está 
inserido dentro do complexo de defesa social e de segurança pública do 
nosso Estado. Entendemos que os agentes penitenciários, os diretores, as 
pessoas que estão lotadas na Secretaria de Interior e Justiça, certamente 
devem receber o mesmo carinho e atenção, por parte do Governador Itamar 
Franco. O Sr. Marcos Terra, diretor do Sindicato dos Agentes Penitenciários 
e dos servidores da justiça, fez contato com nosso gabinete, por telefone, por 
volta das 14 horas, anunciando que o pessoal ligado a esse setor estaria em 
frente ao Palácio dos Despachos, na Praça da Liberdade, solicitando seja 
protocolado um documento da comissão de servidores para ser entregue nas 
mãos da pessoa que esteja representando o Governador. Tomamos 
conhecimento de que o Dr. Itamar Franco encontra-se em viagem, 
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juntamente com o Secretário da Casa Civil, Henrique Hargreaves. Dessa 
forma, solicitamos ao Secretário particular do Governador, Dr. Saulo Moreira, 
que receba uma comissão de agentes penitenciários, para que possam 
entregar suas reivindicações, não só as relativas ás questões salariais, mas 
também às questões que envolvem a segurança do trabalho daqueles 
agentes que prestam um grande trabalho, muitas vezes colocando suas vidas 
em risco. 

Recentemente, na Penitenciária Nelson Hungria, chamada de penitenciária 
de segurança máxima, em Nova Contagem, tivemos uma rebelião liderada 
por um detento de alcunha Luisão. Segundo informações da própria 
Secretária Ângela Pace, apenas 1 O% da população carcerária é que 
realmente vem trazendo grandes transtornos para o sistema penitenciário do 
Estado. Mas esse transtorno não é apenas intramuros, porque a população 
do lado de fora fica muito temerosa quando acontece uma rebelião. A 
população de Nova Contagem, por exemplo, deve andar constantemente 
estressada com a possibilidade de uma rebelião de marginais que ali 
cumprem pena, de invadirem suas casas e ofenderem a integridade física e a 
vida das pessoas que estão próximas aos CERESPs, às cadeias públicas e 
às penitenciárias. 

Entendemos que os agentes penitenciários do Estado devem ter toda 
atenção e carinho por parte do Governador Itamar Franco, que as suas 
reivindicações sejam colocadas à mesa para discussão na busca de um 
entendimento. Essa categoria tem sofrido muito no seu trabalho. E, mais do 
que isso, vem sofrendo também durante essas rebeliões. Tivemos seis 
agentes penitenciários que foram dominados e ficaram como reféns na última 
rebelião. 

Gostaríamos de deixar claro que reconhecemos o trabalho que a Secretária 
Ângela Pace, por quem temos grande apreço e carinho, vem desenvolvendo 
diante da Pasta de que é titular, mas não podemos permitir uma inversão de 
valores como está sendo denunciado pelos agentes penitenciários. Ou seja, 
os Diretores das penitenciárias estão ficando, cada vez mais, reféns dos 
chamados líderes da carceragem nas penitenciárias. Na verdade, as pessoas 
que estão liderando esses detentos estão sendo nomeados Secretários de 
Esportes, disso ou daquilo, para que juntos com a diretoria, levem as suas 
reivindicações. 

Por outro lado, segundo denúncia do Dr. Marcos Terra, Diretor-Geral do 
Sindicato dos Servidores dos Agentes Penitenciários, e outros agentes, está-
se perdendo por completo o controle sobre a população carcerária. Os 
presos são tachados como líderes ou são nomeados para intervir ou mediar 
as reivindicações, colocando as informações e transpondo os obstácu los, o 
que normalmente era atribuição dos próprios agentes penitenciários. Isso era 
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levado pelos agentes penitenciários até á diretoria da penitenciária, que, 
por sua vez, repassava ao SOP e, posteriormente, à Secretária Ângela Pace. 

A reclamação dos agentes penitenciários é que estão perdendo a 
autonomia no que diz respeito à disciplina dos presos e até mesmo na 
condução de seu trabalho no interior das penitenciárias. Entendemos que a 
penitenciária é um local para cumprimento de pena para aqueles que, de 
certa forma, não souberam conviver em harmonia com a sociedade. Não 
estamos pregando que os presos cumpram suas penas em masmorras, em 
locais insalubres. Mesmo porque, já que o Estado pode cercear a sua 
liberdade, tem esse mesmo Estado a obrigação de também zelar pela 
integridade física e pela vida dos que ali cumprem suas penas. 

Mas, Sr. Presidente, também não podemos permitir nem aceitar que presos 
de alta periculosidade - que, por seu passado e sua trajetória criminosa, e por 
entendimento das pessoas da área psicológica que os acompanha, são 
considerados irrecuperáveis - dêem as cartas e ditem as normas dentro das 
penitenciárias. 

Gostaria, Sr. Presidente, de ressaltar o trabalho de muita dedicação e 
afinco que a Secretária Ângela Pace vem desenvolvendo na Secretaria de 
Justiça. Mas não podemos deixar que, em nosso Estado, haja uma inversão 
de valores, fazendo com que aqueles que vieram a ferir uma pessoa, 
cometeram um latrocínio, um estupro, um seqüestro, um assalto seguido de 
morte ou um roubo com ameaça, pessoas consideradas de alta 
periculosidade ditem as regras e as normas, conduzindo o processo dentro 
das penitenciárias e dos centros de remanejamento. É necessário que a 
Secretária Ângela Pace busque um entendimento. 

Queremos que o Governador Itamar Franco ouça as nossas considerações 
e abra um canal de diálogo para ouvir dos servidores da Secretaria de 
Justiça, especialmente dos Agentes e Diretores Penitenciários, seus 
problemas. 

Volto a repetir: não podemos permitir essa inversão de valores, ou seja, 
que essas pessoas ditem as regras dentro do setor penitenciário. Se foram 
conduzidas para lá, houve uma prisão por parte da Policia Militar ou por parte 
da Policia Civil, houve um inquérito, que foi remetido ao Ministério Público e, 
por sua vez, transformado em processo. Posteriormente, esse processo foi 
remetido à apreciação de um júri. Então, essas pessoas foram levadas para o 
sistema penitenciário estadual justamente. E, certamente, não podemos 
permitir que presos de altrssima periculosidade ditem regras e normas dentro 
das penitenciárias, colocando em risco a vida dos servidores públicos, como 
é o caso dos Agentes Penitenciários, conforme ocorreu na última rebelião, 
em Nelson Hungria, na chamada Segurança Máxima de Nova Contagem. 

Solicitamos ao Governador, ao Dr. Hargreaves e ao Dr. Saulo Moreira que 
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recebam uma comissão de Agentes Penitenciários, para tratar de suas 
reivindicações, quer sejam salariais, quer sejam sobre as condições de 
trabalho. Essa classe, fazendo uma mobilização ou greve, que é direito 
constitucional dela, coloca uma preocupação para o povo de Minas Gerais, 
que é ter uma penitenciária sem a vigilância completa por parte daqueles que 
cuidam diretamente dos apenados. Entendemos que é uma profissão de 
altíssimo risco. Tem de haver, por parte do Governo e dos Secretários de 
Estado, um carinho especial por essa categoria. Não permitimos que essas 
pessoas sejam direcionadas e controladas por presos irrecuperáveis. 
Sabemos do esforço que a Secretária Ângela Pace vem fazendo dentro 
dessa Pasta, porque é uma Secretaria extremamente complicada, que requer 
muita habilidade, muita paciência e perseverança por parte de quem ocupa 
esse cargo, mas não podemos deixar que 10% desses presos possam ditar 
as regras do JOgo. Os Agentes Penitenciários têm de respeitar os direitos 
humanos dos apenados; os que violarem isso têm de ser afastados de suas 
atividades, dentro do amplo direito de defesa e do contraditório previsto na 
Constituição Federal, com uma apuração reta e imparcial. Mas não podemos 
aceitar que os direitos humanos e as condições de trabalho dos Agentes 
Penitenciários possam colocar a vida deles em risco. E, infelizmente, isso 
tem ocorrido em muitas penitenciárias do Estado. 

Essa denúncia que trago à tribuna foi levada até meu gabinete com muita 
expectativa e preocupação, porque os Agentes Penitenciários, quando saem 
de suas casas, não sabem se voltarão, pois pode ocorrer rebel ião e eles 
serem feitos reféns, com a ameaça de sua integridade física e de suas vidas. 

Dessa forma, gostaríamos, mais uma vez, na ausência do Secretário da 
Casa Civil e do Governador, de recomendar ao Dr. Saulo Moreira, Secretário 
de Estado, que receba nesta tarde a comissão que discutirá essas 
reivindicações e leve-as, por escrito, ao Governador Itamar Franco. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
13 Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Não havendo outros oradores 

inscritos, a Presidência passa à 23 Parte da reunião, com a 13 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 que foram recebidos e aprovados. nos termos da 

Decisão Normativa da Presidência n° 9, os Requerimentos n°s 2.361 e 
2.362/2001 , da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do 
art. 104 do Regimento Interno. 
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Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 
66a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.475/2001, do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão; 1.530/2001 , do Deputado Wanderley Ávila; 
1.536/2001 , do Deputado Ermano Batista, e 1.551/2001 , do Deputado João 
Leite; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 673 Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 2.319/2001 , do Deputado Djalma Diniz , e 2.331/2001 , da 
Deputada Maria Olívia. (Ciente. Publique-se.) 

Despacho de Requerimentos 
-A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos do inciso XVI do 

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro, 
em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.464/2001 ; 
e Agostinho Silveira, em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto 
de Lei n° 1.396/2001 ; e, nos termos do inciso XXV do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros, em que 
solicitam a constituição de CPI para apurar as condições das barragens de 
rejeitas das mineradoras que operam no Estado, seu impacto ambiental e a 
fiscalização efetuada pelos órgãos públicos, assim como as causas, 
responsabilidades e o valor do dano do desastre ecológico ocorrido em 
22/6/2001 , em São Sebastião das Águas Claras. 

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

por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução n° 
754/99, do Deputado Luiz Tadeu Leite, que aprova o convênio celebrado 
entre os Municípios de Juvenflia e Montalvânia, para a modificação de limite 
territorial (- À Promulgação.) e dos Projetos de Lei n°s 1.498/2001, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a destinar recursos 
provenientes de dividendos ou juros sobre o capital próprio recebidos pela 
CEMIG, para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé, e dá outras 
providências; 268/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Elói Mendes o imóvel que especifica; 
358/99, do Deputado João Paulo, que torna obrigatória a notificação ao órgão 
executivo de trânsito dos recursos julgados procedentes pela JARI e dá 
outras providências; 531/99, do Deputado Paulo Piau e outros, que modifica 
dispositivo da Lei n° 12.989, de 30/7/98, alterado pela Lei n° 13.243, de 
23/6/99; 955/2000, do Deputado José Milton, que obriga os laboratórios a 
notificar os médicos e pacientes do SUS sobre os resultados de exames que 
comprovem doenças com risco de vida para os pacientes; e 1.238/2000, do 
Deputado Luiz Menezes, que autoriza o Poder Executivo a denominar o ano 
de 2002 como o Ano de Carlos Drummond de Andrade.(- À Sanção.) 
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Votação de Requerimentos 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
solicitando seja o Projeto de Lei n° 1.558/2001 , que institui o Programa 
Mineiro de Incentivo à Instalação de Centrais Eólicas para Geração de 
Energia - Projeto Catavento -, distribuído à Comissão de Educação. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requenmento da Deputada Maria José Haueisen, em que solicita seja o 
Projeto de Lei n° 1.448/2001 distribuído à Comissão de Meio Ambiente. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Sebastião Costa , solicitando seja o Projeto de 
Lei n° 1.431/2001, distribuído, em 2° turno, à Comissão de Educação. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Vem à Mesa, requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando a 
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do§ 1°, transferi-
la ao Deputado Durval Ângelo. A Presidência defere o requerimento e fixa ao 
orador o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é premente a 
solução para a questão policial. Nessa linha de preocupação, apresentamos, 
na quarta-feira passada, um projeto que modifica a Lei Orgânica da Policia 
Civil, de 1969. Justificamos, desta tribuna, o porquê da mudança, 
considerando que a lei continha resquícios da ditadura militar, não tratava da 
questão dos direitos humanos. Nosso projeto inclui, como falta grave, 
passível de demissão, de exoneração, qualquer tipo de violação aos direitos 
humanos cometido por policial civil. 

A CPI do Narcotráfico foi desafiada pelo Sindicato dos Delegados a 
apresentar o nome da banda podre da Polícia Civil. Não precisaríamos ir 
muito longe para tanto. Bastaria fazer o levantamento dos relatórios de CPis 
realizadas nesta Casa desde 1997, relativas ao sistema carcerário, ao 
garimpo, às carteiras de habilitação, ao narcotráfico, as quais mostraram o 
lado marginal de setores da Policia Civil. Poderíamos, também, pegar os 
processos da Corregedoria da própria Policia Civil. Um ex-Corregedor 
declarou, em audiência de uma das comissões, nesta Casa, em 1997, que 
60% dos policiais estavam denunciados na Corregedoria. Mas também 
poderíamos consultar a Promotoria dos Direitos Humanos e ficaríamos 
estarrecidos com tantas denúncias que esse órgão teria apresentado contra 
policiais civis que exorbitaram da sua autoridade, praticando atos ilícitos que 
estão sendo denunciados na justiça. 

Mas trago, para nossa reflexão, algo interessante que se poderia somar 
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aos demais casos que, acredito, serão mostrados pelos Deputados da 
CPI dos Direitos Humanos. Recebi, de fontes seguras, denúncia que me 
espantou. Trata-se de fato relacionado ao Dr. Marco Luiz de Paula Soares, 
Delegado de Polícia, envolvido em uma série de irregularidades, tais como: 
seqüestro, formação de grupos de extermínio, tortura, abuso de autoridade e 
outros delitos, pelo que foi processado na forma da lei. Esses fatos foram 
confirmados pela Promotoria de Direitos Humanos, que atribui a ele todas 
essas atrocidades. Agora, pasmem: o Dr. Marcos está condenado a 14 anos. 
É evidente que o seu processo está em fase de recurso final. Há outros 
envolvidos no caso, e o Dr. Marcos estava com essa mesma quadrilha do ex-
policial Paulo Maloca, de Governador Valadares, que cumpria pena no 
DEOESP e foi eleito Vereador nessa cidade. Esses fatos foram divulgados 
amplamente pela imprensa, e não temos certeza de como está o 
encaminhamento desse assunto. 

Agora, para maior espanto de todos nós, esse Delegado, com essa folha 
corrida e para a nossa indignação, é hoje o atual Diretor do Instituto de 
Criminalística do Estado. Precisamos ir longe? Precisamos nos estender 
mais sobre esse fato? 

Devo ressaltar que outros Delegados, cujos nomes não citarei, também se 
encontram perplexos e revoltados com tal situação. Essa denúncia chegou 
em nossas mãos por parte de Delegados da Polícia Civil que respeitam muito 
essa instituição e querem que ela caminhe dentro das estritas veredas da 
justiça e da legalidade. 

É a premiação da banda podre? Não sugiro que haja na Polícia Civil uma 
banda podre, e sim uma orquestra apodrecida, cujo maestro, que está com a 
batuta nas mãos, é o Sr. Governador do Estado. Quem nomeia é o 
Governador, quem nomeou foi o Dr. Itamar Franco. Estamos vendo vencer o 
terceiro ano de mandato do Governador com um histórico como esse. É um 
fato que nos entristece, alguém condenado a 14 anos, e o Ministério Público 
até recorreu, por achar a pena pequena nesses delitos, com outras 
ocorrências na própria Corregedoria, e depois vão achar ruim o caso do 
Delegado do assalto de Belém do Pará, de quem não lembro o nome -
estivemos lá na sua greve de fome - , como se fosse fato isolado na Polícia. 
Alguém, como esse Delegado, foi colocado como Chefe, responsável pelo 
Instituto de Criminalística, e com toda certeza o Delegado José Antônio, se 
não me engano, deveria ser colocado como Secretário da Segurança 
Pública. Seria mais correto. 

Estou enviando oficio e requerimento para a devida apuração dos fatos, 
exigindo do Governador do Estado e do Secretário da Segurança Pública a 
imediata exoneração do Dr. Marco Luiz de Paula Soares, e ainda estou 
convocando, através de requerimento a ser apreciado por esta Casa, o 
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Entendo que é algo grave, e o que faz o Instituto de Criminalística? Eu, o 
Deputado João Leite e o Deputado lvair Nogueira denunciamos, na época da 
CPI , esse Instituto. Mas todos os laudos passam por ele. lmagmem: um laudo 
que comprometa policiais terá sua lisura garantida? Um laudo que 
comprometa setores da classe dominante pode ter garantia absoluta? E 90% 
desses processos na justiça são instruídos pelos laudos periciais, que têm 
esse senhor como responsável, como Diretor do Instituto. Mais ainda: é essa 
diretoria que cuida da emissão de cédulas de identidade. Quantas vezes 
vimos o derrame de carteiras falsas, que permitem encobertar a 
criminalidade? É lamentável. 

Gostaria, neste momento, ao final da tarde ou à noite, quando esta reunião 
for retransmitida, de entrar na casa de cidadãos e cidadãs de Minas Gerais, 
através da tevê a cabo ou mesmo onde o canal 11 é transmitido em aberto, 
para dar boas notícias, boas novas, falar de algum investimento do 
Governador na área de segurança, transmitir confiança para uma população 
que oscila entre o medo e o terror na questão da segurança. No entanto, 
infelizmente, não posso. Não consigo, agora, invadir o espaço sagrado do lar 
das pessoas que nos vêem e nos ouvem para transmitir uma notícia 
diferente. A noticia é triste: foi nomeado Diretor do Instituto de Criminalística 
o Sr. Marco Luiz de Paula Soares, envolvido na quadrilha do Sr. Paulinho 
Maloca, de Governador Valadares. Essa triste noticia reforça a constatação 
de que esse Governador é o maestro de uma orquestra apodrecida. 

Não dá para terminar dizendo "muito obrigado". Infelizmente, essa é a 
realidade da Secretaria da Segurança Pública. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, 

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere 
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apesar de o 
tempo ser exíguo, vou tentar ser rápido e objetivo. Comecei a falar sobre o 
assunto ontem, mas não foi possível terminar, em razão da transferência da 
audiência pública da Comissão de Meio Ambiente para este Plenário. 
Queremos dizer que, se o Brasil está vivendo um problema grave com o 
desemprego, Minas Gerais está sofrendo mais ainda, porque estamos sem 
governo. Temos um Governador que tem demonstrado, claramente, não ter 
nenhuma aptidão para governar, administrar, gerir, cuidar das questões 
relativas ao Estado, à nossa sociedade. 

Diante do grave problema do desemprego, o Governador do Estado, além 
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de não criar nenhuma alternativa, está, Deputado Rêmolo Aloise, 
destruindo o que foi feito no passado: um trabalho Intenso, com a 
participação desta Casa, para a aprovação do M1cro Geraes, uma lei que 
incentiva, est1mula, apóia a pequena e a microempresa. Várias 
microempresas pediam registro, mas, com menos de um ano, 90% delas 
faliam, porque não tinham orientação, suporte, nenhum apoio por parte do 
Governo. E, por não terem condições, iam para a informalidade. 

O Micro Geraes trouxe todas as pequenas e microempresas para a 
formalidade. Pode-se fazer um registro com simplicidade, o registro 
provisório, e, durante um ano, entidades cuidam dessas empresas, como o 
SEBRAE, dão suporte técnico, formação e orientação, para que possam gerir 
bem sua administração, crescer e desenvolver-se. 

Além disso, foi criado o FUNDESE, que recebeu, também, o nome de 
GERAMINAS. Em vez de essas empresas pagarem ICMS ao Estado, uma 
parte desses recursos são destinados ao FUNDESE. Não é imposto, não 
pertence ao Estado, deveria ir direto para o BDMG, para capital de giro, 
ampliação e aparelhamento das empresas e capacitação profissional. Além 
disso, quanto mais empregos forem gerados, mais beneficios fiscais as 
empresas receberão. 

Minas Gerais arrecadou e tem disponivel R$86.000.000,00. O 
arrecadamento previsto para este ano é de R$52.000.000,00, conforme os 
dados do Governo. Os dados do SIAFI revelam que só até o mês de maio, 
foram arrecadados R$25.000.000,00, quase R$5.000.000,00 por mês. O que 
o Governo fez? Desviou R$43.000.000,00 para a Fazenda, ou seja, meteu a 
mão no dinheiro das pequenas e microempresas. Os outros R$43.000.000,00 
estão no caixa do BDMG, mas não são emprestados. No Governo anterior, 
1 00% dos recursos eram destinados a essas pequenas empresas e a elas 
emprestados. 

Como disse, segundo dados do SIAFI, até maio deste ano foram 
arrecadados R$25.000.000,00. No mês, R$4.910.000,00. Vejam quanto saiu: 
no mês, R$1 .500.000,00; no ano, R$12.000.000,00. O total acumulado é de 
R$86.000.000,00. Se dividirmos pela média, teremos, aproximadamente, 
10.300 empresas, que poderiam ser beneficiadas. Com a média de três 
microempresas, teríamos a geração de 30 mil novos postos de emprego, que 
não estão sendo gerados, porque o Governo não governa, não administra 
Minas Gerais. A sua preocupação é, apenas, com os holofotes, a criação de 
"factóides", a fim de aparecer na mídia. Apenas isso. E Minas Gerais sofre. 
Essa é uma das razões por que faço oposição a este Governo, que 
abandonou os mineiros. Não se vê, sequer, uma ação gerencial em nenhuma 
área. 

Trago, também, outro dado grave, Deputado João Leite, que nos deixará 
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tristes. O Vereador José Lincoln Magalhães, do PSDB, amigo do 
Deputado Márcio Cunha, apresentou um projeto - certamente, um daqueles 
encomendados pelo Prefeito, pois a Câmara Municipal de Belo Horizonte se 
dobra diante do miniimperador Célio de Castro, e de seu parceiro, Fernando 
Pimentel. 

A lei diz que o Prefeito de Belo Horizonte já não precisa publicar no diário 
oficial todas as contratações de obras sem licitação. A Câmara Municipal é o 
Poder Legislativo encarregado de fiscalizar. Já não precisam ser publicadas 
coisas como: "Wanderlei de Souza. Prestação de serviço de consultoria 
econômica e financeira, com vencimento em 31/7/2001 , no valor de 
R$12.300,00". Que consultoria cara! Agora, esse tipo de coisa já não 
precisará ser publicada para que a sociedade não tenha conhecimento 
desses contratos escusos. E quem fez isso? Um Vereador chamado José 
Lincoln Magalhães, do PSDB, que deveria ser oposição a esse Governo. E o 
Prefeito, que diz que é transparente, vai sancionar, entregar para a sociedade 
os contratos que não são confessáveis. Os contratos escusos, vergonhosos, 
alguns que já se repetem por 36, 38 prorrogações. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini , só vamos 
engrossando a "Pasta Cinza" da Prefeitura de Belo Horizonte. Vemos que, 
lamentavelmente, com esse instrumento já não vamos poder acompanhar 
essas pérolas do diário oficial do município. O jornal de hoje, por exemplo, 
traz mais um termo aditivo. E o que pretende a Prefeitura? Que a população 
não conheça essa relação com a FUNDEP, que até para obras é contratada. 
Uma fundação de pesquisa contratada para fazer obras. E todos os contratos 
são sem licitação. Esse é um Governo transparente?! É um Governo também 
neoliberal, porque está privatizando o Mercado Distrital da Barroca. E o preço 
que está colocado aqui, vamos estar acompanhando quem serão os 
beneficiários dessa festa com o dinheiro do belo-horizontino. É lamentável 
vermos que esse tipo de coisa já não precisará ser publicada. Tenho os 
extratos da dispensa de licitação da FUNDEP. Já não precisa ser publicado. 
E todo esse acerto com a Andrade Gutierrez já não precisará ser publicado. 
Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Deputado João Leite, veja isso: "Contrato AJ 
73/2001 , firmado entre a Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio. 
Objeto: locação de 1 O veículos, modelo sedan quatro portas. sem motorista. 
Valor: R$153.000,00". Num contrato de um ano, daria para comprar 10 
carros, que seriam propriedade do povo. E isso já não vai ser publicado! E o 
que é vergonhoso é que a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou esse 
projeto, abrindo mão de prerrogativas do Poder Legislativo. Se os Vereadores 
não sabem, a competência de legislar é do Poder Legislativo, que não pode 
abrir mão disso. Que a sociedade de Belo Horizonte julgue esse fato. Muito 
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obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Pinduca 
Ferreira, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. 
Com a palavra, o Deputado Pinduca Ferreira. 

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoal da 
galeria, funcionários, boa tarde. Subo à tribuna, mais uma vez, para falar 
sobre a questão da segurança de Betim. Na noite anterior, pelas 8 horas, 
aconteceu uma coisa terrível. Num barzinho, que vende R$30,00 por dia- se 
tiver vendido isso ontem, porque vende mais nos dias de sexta-feira, sábado 
e domingo -, chegou um elemento armado para roubar aqueles "reaizinhos" 
que foram ganhos durante o dia. O dono do bar não deixou o vagabundo 
levar o dinheiro e levou três tiros, indo para o pronto-socorro de Betim. A 
segurança de Betim é uma vergonha, e isso não acontece por causa dos 
policiais, mas por falta de policiais, de maior empenho do nosso Cel. Álvaro 
Antônio, que está indo muito devagar em relação à segurança da cidade. 

Os jornais mostram, toda semana, que Betim está terrível. Hoje, considero 
a cidade pior do que a Baixada Fluminense. No ano passado, mudei do PTB 
para o bairro Guanabara. Fiquei apenas um mês morando là. Por vota de 
meia-noite, num depósito de material de construção que havia ao lado de 
minha casa, víamos os vagabundos subindo pela parede. A falta de 
segurança de Betim é uma vergonha, e o responsável não toma 
providências. 

Até os postos médicos de Betim ameaçam fechar, porque os médicos não 
querem trabalhar lá. Vamos pedir ao nosso amigo, Cel. Álvaro Antônio, para 
ter um pouco de consciência do que está fazendo com o povo de Betim, 
porque, desse jeito, não agüentamos mais. O comércio de Betim está 
fechando. O bairro em que moro é uma região de mais de 30 mil habitantes, 
são 17 bairros num só, e a loteca fechou por causa dos assaltos. Lá, os 
assaltos acontecem com o sol quente. Na minha região, de cada 100 
pessoas que andam na rua, 20 estão armadas com um 38. E o pior é que o 
Coronel sabe disso, porque os jornais mostram que, em todo final de 
semana, são três, quatro, cinco mortes. Acontecem mais de 20 mortes por 
semana, e nenhuma providência é tomada pelo Coronel. 

O Prefeito de Betim, Carlaile, liberou para a Polícia Militar, num projeto 
aprovado pela Câmara dos Vereadores, R$470.000,00 para comprar viatura 
e colete à prova de balas. Mas, até fazer licitação e resolver tudo .... A solução 
do problema da segurança em Betim não é para amanhã, Coronel, é para 
ontem. Segurança é segurança. Nos bairros vizinhos ao meu, a pessoa bate 
na porta de dia, uma criança abre, e é um assalto. Quando o marido e a 
mulher chegam, à noite, não tem mais nada em casa. A segurança de Betim 
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está desse jeito, e o responsável não toma nenhuma providência. 

Quero, também, falar sobre o Márcio Domingos, Secretário da Segurança 
Pública, que está muito devagar para o meu gosto. No meu bairro tem posto 
policial da Polícia Civil, mas não tem Detetive nem viatura. Como é que os 
Detetives vão atrás dos vagabundos? Só se for a pé. Está desse jeito. Quero 
pedir ao Secretário que olhe por Betim, o que não está acontecendo; a coisa 
está feia lá. Uma delegacia aberta, sem Detetive e sem viatura, não adianta, 
Secretário. 

Quero, também, fazer uma reclamação, dizendo que os Vereadores de 
Betim não gostaram do que aconteceu, Secretário, quando 15 Vereadores 
estiveram na sua Secretaria, estando presente o Deputado lvair Nogueira, 
pedindo para não mandar mais presos para Betim, pois o Cadeião não 
suporta e não tem segurança, porque foi mal construido. Foi só o Deputado 
lvair Nogueira virar as costas e foi um õnibus cheio de bandidos para Betim. 

Hoje, as novas leis estão sendo feitas pelos Deputados Federais, para 
defenderem vagabundos, mas acho que não estão certas. O policial luta com 
o vagabundo, que se perde, por querer se machucar para incriminar o 
policial. Isso tem que acabar. Se um policial, em legítima defesa, mata um 
bandido, é punido e até perde o emprego. Sou a favor do policial e contra o 
bandido. 

Moro em Betim há 34 anos, sou comerciante há 25, fui Vereador por 9 anos 
e nunca fui a uma Delegacia soltar um vagabundo. Desculpem-me da 
palavra, o vagabundo que é solto hoje amanhã "te mete o ferro". 

Peço aos colegas Deputados que me ajudem a levar segurança à Betim. 
Não há jeito de continuar como está. Sabem como funciona o comércio em 
Betim? Marido e mulher como donos, a mulher fica no comércio vendendo 
xampu, roupa, etc., e o marido fica lá fora vigiando se vem alguém armado. 
Isso é vida?! Não, porque está arriscando a sua vida. 

Solicito ao Secretário da Polícia Civil de Betim e de todo o Estado, Marcos 
Domingos, que mande viatura para o 2° Distrito do Bairro PTB, Guanabara e 
toda região, cerca de 17 bairros. O Delegado là se encontra, mas vocês nem 
vão acreditar. Tenho uma escola de informática e pedi à nossa faxineira para 
limpar a Delegacia. Isso é uma vergonha para o Secretário da Segurança 
Pública. 

Apóio o Governo de Itamar Franco e Newton Cardoso, mas dentro do que 
está certo. Temos que estar a favor do povo. Como Deputados, temos que 
falar a verdade. Não adianta esconder o sol com a peneira e falar que a 
segurança em Betim está boa, porque não está. Está ruim, e ruim de 
verdade. 

Quero dar meus parabéns ao Prefeito de Betim, Carlaile, porque nenhum 
Prefeito em Minas Gerais aplicou na segurança, em cinco meses, o que 
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aplicou. Além de ter aplicado os R$470.000,00, de projeto aprovado para 
comprar armas, viaturas e coletes à prova de bala, foi também aprovado o 
projeto de criação da Guarda Municipal. Se Deus quiser, agora em setembro, 
a Guarda Municipal estará nas ruas. Foi um compromisso de Carlaile e 
Pinduca que foi cumprido. Não podemos viver em Betim sem segurança. De 
dia, com sol quente, marido e mulher saem para trabalhar, e , quando voltam, 
a casa está vazia. Por isso, o comércio está fechando. Pedimos aos 
Deputados apoio ao nosso pedido. 

Quero, ao mesmo tempo, agradecer ao Governador Itamar Franco e ao 
Vice-Governador o término da via expressa. Os alimentos vão chegar, em 1 O 
minutos, ao CEASA. A Avenida Amazonas ficará folgada. Hoje, o produtor de 
Igarapé, de Bicas e de toda a região vai gastar apenas 1 O minutos para 
chegar ao CEASA, em vez de gastar de 50 a 60 minutos, porque o trânsito na 
Avenida Amazonas é engarrafado. O trânsito também será mais rápido até 
Belo Horizonte, porque a via expressa faz a ligação entre o CEASA e o 
metrô. Em 20 minutos, estaremos na rodoviária, saindo de Betim, e com 1 O 
minutos, de Betim ao CEASA, dentro de 60 dias, quando essa obra estará 
terminada. 

Desculpem-me das minhas palavras, porque não sei falar bonito. Sei é 
fazer. Uma pessoa simples como eu para chegar aonde cheguei tem que ter 
trabalho; se não, não chegaria . Muito obrigado. 

O Deputado Pastor George* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, visitantes, colegas da imprensa, funcionários e telespectadores 
da TV Assembléia, estou muito preocupado. Venho a esta tribuna para falar 
sobre a participação do Brasil na Área de Livre Comércio das Américas -
ALCA. Isso nos está trazendo uma inquietação e preocupação muito 
grandes. Queria fazer algumas considerações, informando que chegou a esta 
Casa uma comunicação do Deputado que faz parte da comissão do 
Congresso Nacional que está estudando a questão da ALCA. 

Gostaria de fazer algumas considerações sobre a ALCA e sobre por que 
Minas Gerais não pode ficar ausente dessa discussão. 

Observamos atentamente as discussões desse tema, especialmente a 
reunião realizada no Canadá, na cidade de Quebec, onde se reuniram todos 
os representantes dos países das Américas, em que se definiram as 
diretrizes para a implantação da ALCA. 

Todos sabemos que o único país, hoje, da América do Sul que se 
antecipou à reunião e está promovendo uma discussão paralela é a 
Argentina. A Argentina saiu à frente, justamente discutindo em todo o país os 
impactos que a ALCA poderá trazer para os países das Américas. A liás, lá 
está sendo realizado o Fórum Empresarial das Américas. Fica evidente que, 
se as negociações para a implantação da ALCA não atingirem justo e 
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equilibrado acordo, estará em jogo toda a indústria da América do Sul. 

E nós, brasileiros? Mineiros? Minas sempre liderou os movimentos em 
defesa da soberania nacional, e não podemos deixar parar esse movimento, 
tão importante para o futuro de todos nós, brasileiros, desencadeando 
discussões mais profundas sobre as conseqüências da ALCA. 

Devemos alertar toda a sociedade sobre os reais interesses dos países 
ricos, em que o Brasil lidere a participação dos países em desenvolvimento 
na ALCA. Para isso, basta comparar os dois blocos. Enquanto os EUA 
concentram 77% de toda a riqueza produzida nas Américas, cerca de 
US$8.000.000.000.000,00, os demais 33 países ficam apenas com 23%, 
aproximadamente US$3.000.000.000.000,00. Essa desigualdade sinaliza 
uma relação desleal entre os blocos. 

Mas por que o interesse em que o Brasil lidere o segundo bloco? Porque o 
Brasil tem o maior PIB da América do Sul, figurando entre as 1 O maiores 
economias do mundo e com possibilidades de desenvolvimento em diversos 
setores, tomando-se o melhor alvo comercial e industrial para os países 
ricos. 

Como bem disse o ex-Ministro Delfim Netto: "Quando o país não está na 
ponta do desenvolvimento tecnológico, há uma possibilidade de replicar o 
processo pela imitação e pela importação. A política de substituição de 
importação apenas procurava facilitar a reprodução do modelo. n 

Nunca houve, de fato, uma racionalização daquela política que não fosse 
submetida à critica devastadora da teoria das vantagens comparativas, de 
forma que ela nunca chegou a ser a ideologia hegemõnica. A substituição de 
importações, freqüentemente, não tinha apoio em nenhuma teoria, mas no 
fato desesperador das crises de divisas, quando se deterioravam as relações 
de troca dos pafses ou aumentava a pressão das importações derivadas do 
crescimento. Por isso, devemos estar atentos, pois o que percebemos é um 
verdadeiro engodo para engolir o MERCOSUL e definir maior protecionismo 
e privilégios comerciais para os palses desenvolvidos. E, com a invasão de 
produtos dos EUA no mercado sul-americano através da ALCA, irá 
comprometer ainda mais a nossa balança comercial. 

Na oportunidade, Sr. Presidente, quero que esta Casa faça uma reflexão 
sobre os riscos e benefícios com a participação do Brasil na ALCA. Já estou 
propondo uma audiência pública na Comissão de Turismo - e o requerimento 
foi aprovado hoje -, para tratar do assunto e, conseqüentemente, da 
realização de um fórum nesta Casa. 

Para isso, tenho em mãos uma comunicação que chegou ao Presidente, 
Deputado Antõnio Júlio, pedindo, por meio do Deputado Geraldo Magela, 
membro da Cãmara dos Deputados e Presidente da Conferência Parlamentar 
das Américas, que Minas Gerais entre nessa discussão. 
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Gostaria, agora, de falar sobre uma questão que, aliás, foi alvo de uma 

reportagem do jornal "Hoje em Dia": o nosso grande PL. Mas, antes disso, 
não poderia deixar de mencionar que, ontem, um grande mineiro assumiu 
interinamente a Presidência da República. 

Novamente um filho de Minas volta a dirigtr os destinos do País. O 
Presidente interino está com uma agenda de trabalho extensa, incluindo, 
entre outras atividades, as negociações do pacote de medidas tributárias que 
o Governo espera anunciar brevemente. Preliminarmente estamos tomando 
ciência de que algumas dessas medidas visam a combater a chamada guerra 
fiscal entre os Estados. Esse particular foi discutido exaustivamente nesta 
Casa e tem nosso apoio, pois não podemos perder empresas e atividade 
econômica por conta dessa disputa desenfreada. Desejamos pleno êxito ao 
Deputado Aécio Neves, nessa passagem pela Presidência da República. 

Minas Gerais sempre dispôs e dispõe de bons nomes, tanto em momentos 
duros da nossa história política como nos outros, mas sempre primando pelo 
diálogo, pela ponderação e pelo respeito aos contrários e à liberdade. Como 
bem disse o ex-Governador Tancredo Neves, "liberdade é o outro nome de 
Minas". 

Com isso, Sr. Presidente e caros pares, como Vice-Líder da Bancada do 
PL, venho a esta tribuna comentar e repudiar nota divulgada em jornais da 
Capital, do Estado e do País, a respeito de um possível apoio incondicional 
de nosso partido à candidatura do Governador do Rio, Anthony Garotinho. 

Ontem falava aos jornais, pois, em que pese ao respeito do PL por parte do 
Governador fluminense, não admitimos que o PL se considere um partido 
sem identificação e se atire-a nos braços do primeiro que encontra. 

O PL é um partido grande, sério e está pronto para participar das 
discussões que envolvem a sucessão presidencial, ouvindo todos os 
presidenciáveis no que têm a propor para um Brasil novo. 

O PL tem hoje credenciais e importância política e histórica, para participar 
ativamente do processo de sucessão presidencial. Em 1989, já tivemos um 
candidato à Presidência: Afif Domingos, que bem representou nossos ideats 
liberais, o que nos coloca em condições de participar das discussões que 
envolvem a sucessão presidencial. 

O Deputado Agostinho Silveira (em aparte) - Prezado Deputado, 
parabenizo-o por falar em nome do PL, fazendo justiça a esse partido, que 
merece o respeito do povo brasileiro pelo seu trabalho em defesa da Nação, 
principalmente de Minas Gerais, que foi um dos seus berços. O PL está 
ouvindo todos os pré-candidatos, pois isso é o dever de qualquer instituição, 
como fez com o Governador Itamar Franco e com o Governador do Rio de 
Janeiro. E assim fará com relação aos demais candidatos, porque essa é a 
postura democrática desse partido que leva o nome de Partido Liberal. De 
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acordo com essa máxima, o PL estará ouvindo todas as proposições e os 
projetos para este País. No momento adequado, tenho a certeza de que os 
sentimentos mineiro e brasileiro em prol deste País serão de 
acompanhamento do Governador Itamar á Presidência da República. 
Parabéns. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Pastor George, 
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere 
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. Com a palavra, o 
Deputado Pastor George. 

O Deputado Pastor George* - Não são característica do PL a omissão e a 
inconsistência, mas sim, como a história conhece, o exemplo de 
determinação, de coerência e de obstinação, para que o País avance com 
relação à justiça e ao desenvolvimento social, econômico e político. Por isso, 
a família liberal está não apenas em Minas Gerais, onde tem a sua maior 
representação, mas também em todas as unidades federativas do Brasil. O 
PL apóia medidas que visam ao crescimento econômico e integrado, ao 
aumento do mercado de trabalho, à redução da dependência do exterior, à 
ampliação do mercado interno e à correção das injustiças e das 
desigualdades sociais e regionais. Deixamos registrado o nosso sentimento 
com relação às noticias que vincularam, solicitando que o nosso Presidente 
possa, em um tempo bem curto, criar essa comissão para discutir a questão 
da ALCA nesta Casa. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 18 fase, a Presidência 
passa a 28 Fase da ordem do dia, com a discussão e votação da matéria 
constante na pauta. Tendo em vista a importância da matéria constante na 
pauta, solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para 
a verificação de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 6 Deputados. Não há quórum 

para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 28, 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 anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
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N° 44/2000 

Às quinze horas do dia cinco de dezembro de dois mil, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo, Bené Guedes e 
Eduardo Brandão, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bené 
Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir 
informa que a reunião se destina a apreciar, em 1° turno, o parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 44/2000, do Governador do Estado, 
que dá nova redação ao art. 239 da Constituição do Estado. Passa-se à 18 

fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência 
do Deputado Miguel Martini, relator da matéria, o Presidente redistribui a 
proposição ao Deputado Bené Guedes, que, na oportunidade, emite parecer 
pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, que apresenta. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Cristiano Canêdo, Presidente - Eduardo Brandão - Maria Olívia. 

ATA DA 188 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE 
Às quinze horas e quinze minutos do dia seis de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Edson 
Rezende, Adelmo Carneiro Leão e Marcelo Gonçalves, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. 
José Moreira Magalhães, Diretor da Superintendência Central de 
Administração Financeira da Secretaria de Estado da Fazenda; Paulo 
Roberto de Araújo, Diretor da Superintendência Central de Orçamento, e Ana 
Clara Bernardes de Oliveira, Diretora de Programação Orçamentária dos 
Setores Social e de Infra-Estrutura, ambos da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação Geral. O Presidente registra a presença do Sr. Eduardo 
Antônio Cedo Santos, da assessoria do Tesouro do Estado. Os depoentes, 
com a palavra, fazem sua qualificação, tecem suas considerações iniciais, e 
em seguida, respondem às perguntas feitas pelos Deputados Edson 
Rezende e Adelmo Carneiro Leão. O Presidente esclarece que o inteiro teor 
desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
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reunião. a Presidência agradece a colaboração dos Srs. José Moreira 
Magalhães, Paulo Roberto de Araújo e Ana Clara Bernardes de Oliveira, 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Hely Tarqüínio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Edson Rezende -

Bené Guedes. 
ATA DA 71 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às dez horas do dia dezenove 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 dos 
Deputados Mauro Lobo, João Batista de Oliveira, Luiz Tadeu Leite, Carlos 
Pimenta, Arlen Santiago e Maria Olfvia. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, 
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. 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 juricidade dos Projetos de Leis n°s 1.291/2000 na 
forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Geraldo Rezende) ; 1.422/2001 
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pelo relator, e cinco emendas, 
apresentadas na fase de discussão (relator: Deputado Márcio Kangussu), 
tendo sido concedido prazo regimental ao relator para nova elaborar redação 
do parecer; 1.482 e 1.543/2001 ; na forma de substitutivos, que receberam o 
no 1, e 1.540/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira ); e o parecer que 
conclui pela inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela ilegalidade do 
Projeto de Lei n° 1.492/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Os 
Projetos de Lei n°s 1.527 e 1.553/2001 não foram apreciados em virtude da 
aprovação de requerimentos pedindo fossem retirados da pauta. Passa-se à 
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juricidade dos Projetos de Lei n°s 1.508, 1.542, 1.559 e 
1.567/2001 , os três últimos com emendas, que receberam o n° 1 (relator: 
redistribuídos ao Deputado Eduardo Hermeto); 1.555 e 1.563/2001 (relator: 
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Deputado Márcio Kangussu); 1.561 e 1.564/2001 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira); e 1.568/2001 (relator: Deputado Dilzon Melo). Nos termos 
do art. 185 do Regimento Interno, a Presidência determina o envio do Projeto 
de Lei 1.492/2001 ao Plenário, para inclusão do parecer 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, 26 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Márcio Kangussu -

Erma no Batista- Eduardo Hermeto -Agostinho Silveira - Dilzon Melo. 
ATA DA 13 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

TRÂNSITO NO ESTADO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo, João 
Pinto Ribeiro e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado João Pinto 
Ribeiro, declara aberta a reunião e informa que ela se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente, a designar o relator e a programar os 
trabalhos. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas. Procedida a eleição e apurados os votos, verifica-se 
que foram eleitos os Deputados João Paulo e João Pinto Ribeiro para 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O Deputado João Pinto 
Ribeiro dá posse ao Deputado João Paulo como Presidente, e este, por sua 
vez, empossa o Deputado João Pinto Ribeiro como Vice-Presidente. A 
seguir, o Presidente designa o Deputado Marcelo Gonçalves como relator da 
matéria e programa os trabalhos da Comissão para as quintas-feiras, às 10 
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, 28 de junho de 2001 . 
João Paulo, Presidente - Marcelo Gonçalves - Maria Olívia. 

ATA DA 38 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÓES DE DIREITOS 
HUMANOS E DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, 
Elbe Brandão, Durval Ângelo, Doutor Viana e Luiz Tadeu Leite, membros da 
Comissão de Direitos Humanos; Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva e José 
Henrique, membros da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson 
Rezende, declara aberta a reunião e informa que ela se destina a debater, a 
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pedido da Deputada Elbe Brandão, em conjunto com a Comissão de 
Educação Cultura, Ciência e Tecnologia, denúncias de arbitrariedades e 
atitudes antidemocráticas por parte da direção da Escola Estadual 
Governador Milton Campos - Estadual Central. A seguir, o Presidente 
convida a compor a mesa os Srs. ledyr Gelape Bambirra, Presidente da 
Federação de Associações de Pais e Alunos do Estado de Minas Gerais; Ana 
Paula de Souza, Presidente da União Colegial de Minas Gerais - UCMG -; 
Daniel Dias Moura, advogado; Yuri Richar da Silva Costa, Presidente do 
Grêmio Seguir Lutando; Magda Lopes Campel, Presidente da Federação das 
Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais, e 
Renata Silva Coutinho, aluna expulsa da Escola Estadual Governador Milton 
Campos. A seguir, o Presidente passa a palavra à Deputada Elbe Brandão, 
autora do requerimento que deu origem a esta audiência, e aos componentes 
da Mesa, cada um por sua vez, para sua exposição. Após, inicia-se a fase de 
debates, com a participação de todos os convidados e Deputados, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, suspende a reunião por 
5 minutos, para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, tendo em vista 
que todos os Deputados já haviam deixado a reunião, o Deputado Edson 
Rezende procede à leitura da ata e a dá por aprovada, assina a ata, e solicita 
ao Deputado Doutor Viana que a assine também e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Edson Rezende, Presidente - Doutor Viana. 

ATA DA 11 3 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÓES DE MEMBROS DAS 
COMISSÓES PERMANENTES- ART. 204, § 1°- E DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, 
Eduardo Brandão (substituindo este ao Deputado lvair Nogueira, por 
indicação da Liderança do PMDB), Rogério Correia e Ambrósio Pinto 
(substituindo este ao Deputado Dilzon Melo, por indicação da Liderança do 
PTB}, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Registra-se a presença do Deputado Sebastião Navarro Vieira. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, 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. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 
Passa-se à 13 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Na fase de discussão da matéria, o Deputado Rogério Correia apresenta 
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requerimento, solicitando o adiamento da discussão. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião conjunta, hoje, às 15 horas, conforme o 
edital publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - João Pinto Ribeiro - Rêmolo Aloise - Anderson 

Adauto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.586/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, a proposição em tela objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Assistência Social Lar dos 
Idosos Selma Maria Reis de Papagaio, com sede nesse município. 

Após haver sido publicado, vem o projeto a esta Comissão, para exame 
preliminar, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em exame é pessoa jurídica, conforme comprova a 

documentação juntada ao processo, e, de acordo com o atestado da 
autoridade competente, funciona há mais de dois anos, conta com diretoria 
idônea, cujos membros não são remunerados pelos cargos que exercem. 

Atendendo, pois, aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.972, de 
27/7/98, que disciplina a questão, não encontramos óbice à tramitação do 
projeto. 

Todavia, para retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao 
projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n° 1.586/2001 com a Emenda n° 1, a segurr apresentada. 
EMENDA W 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência 

Social Lar dos Idosos Selma Maria Reis de Papagaio, com sede nesse 
município.". 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2001. 
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Melo, relator - Márcio Kangussu -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.336/2000 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatóno 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em pauta institui 
o Programa Paz na Escola, de Ação Interdisciplinar e de Ação Comunitária 
para Prevenção e Controle da Violência nas Escolas da Rede Pública de 
Ensino do Estado e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade. 
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n°s 1 a 5, que 
apresentou. 

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia opinou pela 
aprovação do projeto com as emendas sugeridas, vindo este, agora, a esta 
Comissão para receber parecer, em obediência ao art. 188, de o art. 102, 
inciso VIl , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa criar mecanismos para se enfrentar o 

problema da violência, que vem crescendo de modo assustador em toda a 
sociedade brasileira, particularmente contra as crianças e adolescentes em 
seu ambiente de formação e aprendizado, que é a escola. 

Somam-se a essa agressão, que ocorre externamente ao ambiente 
escolar, com a comercialização de drogas nas imediações, com o furto, o 
roubo e as ameaças contra a vida, outras formas de violência, que ocorreu 
nas dependências internas das escolas, como pichações, quebra de móveis, 
portas, banheiros e outros tipos de vandalismo. 

O programa Paz na Escola, que propõe uma ação Interdisciplinar, visa 
prevenir e coibir a violência na rede pública, combinando ações educativas, 
tanto do poder público quanto da sociedade. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou emendas que objetivam 
sanar vícios de natureza constitucional e legal da proposição, evitando que 
se invadissem competências próprias de outros Poderes. 

Esta Comissão não encontrou óbice à aprovação do projeto, uma vez que a 
maténa não possui conteúdo de caráter financeiro, pois prevê a participação 
da comunidade, do corpo docente das escolas públicas e de órgãos já 
envolvtdos com segurança pública. É inegável, pois, o alcance social da 
propOSIÇãO. 

Conclusão 
Pelas razões mencionadas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.336/2000 no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 5, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Ambrósio Pinto -

Eduardo Brandão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.422/2001 
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Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da 
Mensagem no 186/2001, o projeto em epígrafe dispõe sobre a criação do 
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE-
e dá outras providências. 

Publicada no Diário do Legislativo de 16/3/2001 , foi a proposição distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do 
art. 188, c/c o art .. 102, do Regimento Interno. Em virtude de requerimento 
aprovado pelo Plenário em 4/4/2001 , o projeto deverá ser apreciado também 
pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. 

Nos termos do art. 138, § 1°, do Regimento Interno, este relator apresenta 
novo parecer desta Comissão. 

Fundamentação 
O projeto em análise, de iniciativa do Executivo, tem por objetivo criar a 

autarquia Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 
- IDENE -, resultante da transformação da autarquia Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEV ALE - e da absorção 
das funções da Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR -. unidade administrativa integrante da estrutura orgânica da 
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN. 

Juridicamente, essa medida encontra amparo em diversos dispositivos das 
Constituições da República e do Estado. Na Lei Maior, destacamos os arts. 
18 e 25, asseguradores da autonomia dos entes federados para promoverem 
a sua própria organização administrativa. Na Constituição do Estado, 
ressaltamos os arts. 14, § 4°, I; 51, "caput"; 61, VIII , e 66, 111 , "e". O art. 14, § 
1°, I, dispõe sobre a necessidade de lei, em cada caso, para a instituição e a 
extinção de autarquia. O art. 51 prevê a criação de autarquias territoriais para 
planejamento e orientação da execução articulada de funções e serviços com 
a finalidade de desenvolvimento global em favor da população do mesmo 
complexo geoeconômico e social. O art. 61 , VIII , cuida da competência da 
Assembléia Legislativa para dispor sobre todas as matérias de competência 
do Estado, especialmente sobre a criação, transformação e extinção de cargo 
e função públicos na administração indireta. Já o art. 66, 111, "e", dispõe que é 
da iniciativa privativa do Governador do Estado a deflagração do processo 
legislativo relativamente à criação, estruturação e extinção de entidade 
integrante da administração descentralizada no âmbito do Poder Executivo. 

Quanto ao arcabouço institucional do IDENE - natureza jurídica, 
competências. estrutura administrativa, quadro de servidores, tabelas de 
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vencimentos e jornada de trabalho, entre outras medidas correlatas -
observa-se, nos aspectos gerais, a sua conformação às normas 
constitucionais e legais pertinentes. Alguns dispositivos do projeto, 
entretanto, ofendem o ordenamento jurídico, enquanto outros apresentam 
falhas materiais. Para sanar essas irregularidades e acolher propostas de 
parlamentares, estamos apresentando o Substitutivo no 1, cujas principais 
modificações em relação ao projeto do Executivo são descritas a seguir. 

O art. 1° recebeu nova redação para englobar os municípios mineiros 
recentemente incluídos na área de atuação da extinta SUDENE, hoje 
ADENE, e os municípios do vale do Mucuri, da Microrregião de Curvelo e, 
ainda, Santa Fé, São Romão, Urucuia e Riachinho, que eram as únicas 
unidades pertencentes à Mesorregião Norte de Minas excluídas da área de 
abrangéncia do citado órgão federal, apesar de notoriamente terem os 
mesmos problemas relativos ao clima semi-árido e à má distribuição dos 
recursos hídricos superficiais em seus territórios. Incluíram-se no projeto, 
dessa forma, as emendas apresentadas pelos Deputados Arlen Santiago, 
Carlos Pimenta, Gil Pereira, João Batista de Oliveira, José Braga, Maria José 
Haueisen e Mauro Lobo. 

Por se tratar de uma área semi-árida, acolhemos também propostas dos 
Deputados Agostinho Silveira e Carlos Pimenta de implantação de unidades 
colegiadas para incentivar o desenvolvimento do turismo e de planejamento e 
implementação de ações de combate à seca. Tais sugestões serviram de 
base para a criação do Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro, 
que tem como principal atribuição estabelecer a política e as diretrizes de 
atuação no combate continuado aos efeitos das secas em Minas Gerais e na 
preservação e no desenvolvimento da cultura e do turismo. Para harmonizar 
a atuação desse Conselho com o de administração, previsto na proposição 
inicial, foram feitas alterações nas competéncias dessas unidades 
colegiadas. A composição proposta para o Conselho de Desenvolvimento do 
Semi-Árido Mineiro reflete uma preocupação deste relator e a recomendação 
da Comissão Especial da Seca para se criar um fórum de debates que reúna 
um elenco de técnicos e cientistas capazes de contribuir de forma efetiva 
para a solução dos problemas regionais. 

Na estrutura orgãnica do IDENE, esta relataria propôs as modificações 
necessárias à adequação da atuação da autarquia às peculiaridades do 
Norte e Nordeste de Minas. Assim, são criadas uma diretoria para o vale do 
Mucuri e nove coordenadorias regionais, distribuídas proporcionalmente nos 
trés vales em que atuará a instituição, sem, contudo, serem estabelecidos os 
locais das sedes dessas unidades administrativas de forma rígida, visando a 
dar flexibilidade ao Executivo para a rápida organização da entidade. 
Ressaltamos que os Deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta, João Batista 
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de Oliveira, Luiz Tadeu Leite, Maria José Haue1sen e Wanderley Ávila 
apresentaram emendas sugenndo diferentes locais para sedes das 
coordenadorias, sem que houvesse consenso entre eles. Devido a isso. a 
relataria adotou o critério exposto anteriormente. 

No que diz respeito aos servidores, constatamos, por meio de 
documentação encaminhada por funcionários da SUDENOR e da 
CODEVALE, que além de haver entre eles disparidades notórias em termos 
salariais, havia também diferenças em relação á carga horária diária. Assim, 
propusemos um período de cinco anos para adaptação do quadro funcional à 
jornada de trabalho do novo Instituto, estabelecendo a possibilidade de opção 
pelo regime anteriormente existente e deixando aos servidores da SUDENOR 
a opção de permanecerem lotados na SEPLAN. Quanto à remuneração 
desses agentes públicos, acolhemos, provisoriamente, a proposta contida no 
projeto de lei do Governador, estabelecendo um prazo de quatro meses para 
que o Executivo remeta a esta Casa um plano de cargos e salários para os 
servidores do IDENE. Dessa forma, ficam prejudicadas as emendas dos 
Deputados Arlen Santiago e Luiz Tadeu Leite, que tratavam da matéria sob 
prisma diferenciado. 

Após apreciação, o substitutivo foi aprovado com as sugestões de 
emendas a seguir relacionadas. 

Por iniciativa do Deputado Ermano Batista, foi incluída na área de atuação 
do IDENE a totalidade dos municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio 
São Mateus, pois, de fato, haviam sido contemplados apenas aqueles 
banhados pelo braço Norte do mencionado rio. 

Com essa modificação, o substitutivo dava forma a uma autarquia 
moderna, nos moldes de uma agência de desenvolvimento, que atuaria em 
uma região carente do ponto de vista socioeconõmico, com todas as 
condições para bem exercer o seu papel, de forma a integrar as áreas 
empobrecidas de Minas Gerais, eliminando suas diferenças em relação ao 
restante do território mineiro e levando o progresso e o bem-estar à 
população local. 

Não obstante essa constatação, a Comissão de Constituição e Justiça 
resolveu acolher, com o voto contrário deste relator, proposição do Deputado 
Arlen Santiago no sentido de inserir na área de abrangência do IDENE os 
Municípios de Santa Fê e São Romão, independentemente do fato de a 
citada área já englobar toda a Mesorregião Norte de Minas e incorporar, 
portanto, além daqueles municípios mencionados na emenda, Urucuia e 
Riachinho. 

O inciso 111 do art. 3° também recebeu nova redação, para incluir o poder 
público municipal, com vistas à articulação das ações da autarquia, por 
sugestão do Deputado Arlen Santiago, medida que já estava contemplada na 
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proposta original deste relator e na propos1çao do Executivo, que 
determinava ao IDENE observar os interesses das regiões com tal finalidade. 

As emendas apresentadas pelo Deputado Luiz Tadeu Leite, também com o 
voto contrário deste relator, aumentaram de sete para dez o número de 
coordenadorias do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas, introduzindo 
um desequilíbrio na distribuição dos municípios que cada uma delas 
atenderá Além disso, definiram os locais de suas sedes, critério que não foi 
observado em relação às unidades administrativas previstas para o vale do 
Mucuri. Mais ainda, a criação das coordenadorias, que a nosso ver 
representam uma excessiva e desnecessária burocratização do IDENE, não 
foi acompanhada de medida que visasse a criar os cargos de direção 
correspondentes. Estabelecem-se, dessa forma, distorções graves no órgão, 
pois aumenta excessivamente o número de cargos, e é gerado impacto 
financeiro negativo, que, certamente, se refletirá nas disponibilidades de 
recursos para aplicação em planos e programas de desenvolvimento, que 
constituem a real finalidade da autarquia. 

Em contraposição à proposta original do relator, contida no substitutivo, que 
previa a possibilidade de o servidor da SUDENOR optar entre integrar a nova 
instituição ou permanecer lotado no órgão de origem, uma das emendas do 
Deputado Luiz Tadeu Leite propôs integrá-lo compulsoriamente ao quadro do 
IDENE, eliminando uma alternativa justa e solicitada pelos funcionários. 

Dessa forma , apresentamos novo parecer, nos termos do art. 138, § 1°, do 
Regimento Interno. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.422/2001, na forma do Substitutivo n° 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a criação do f nstituto de Desenvolvimento do Norte e 

Nordeste de Minas Gerais- IDENE- e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1° - Fica criada a autarquia Instituto de Desenvolvimento do Norte e 
Nordeste de Minas Gerais - IDENE -. resultante da transformação da 
autarquia Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE - e da absorção das funções da Superintendência de 
Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR -, integrante da estrutura 
orgânica da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN. 

§ 1°- O IDENE é uma entidade autárqu ica, com autonomia administrativa e 
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§ 2°- Para os efeitos desta lei, as expressões Instituto de Desenvolvimento 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais, autarquia e a sigla IDENE se 
equivalem. 

Art. 2°- A área de abrangência do IDENE é constituída dos municípios: 
I - das Mesorregiões Norte de Minas e Mucuri e dos demais municípios 

integrantes das bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha e São Mateus; 
11 -da Microrregião de Curvelo, percentente à Mesorregião Central Mineira. 
§ 1 o - O disposto nos incisos I e 11 será apurado de acordo com o mapa 

elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, da Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia, em março de 2000, 23 edição. 

§ 2°- Os municípios com Índice de Desenvolvimento Humano- IDH - de 
até 0 ,5 (zero vírgula cinco) e em situação de emergência em decorrência de 
secas reconhecidas pelo Poder Executivo poderão ser atendidos por 
programas e ações implementados pela autarquia , por determinação do 
Governador do Estado. 

Capítulo 11 
Seção I 

Da Finalidade e da Competência 
Art. 3° - O IDENE tem por finalidade promover o desenvolvimento 

econômico e social das regiões Norte e Nordeste do Estado, competindo-lhe, 
ainda: 

I - formular e propor diretrizes, planos e ações necessários ao 
desenvolvimento econômico e social das regiões, compatibilizando-os com 
as políticas dos Governos Federal e Estadual; 

11 - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar a formulação e a 
implantação de planos, programas, projetos e atividades em consonância 
com os objetivos definidos; 

111 -observar os interesses das regiões e articular formas de atuação com 
os demais órgãos e entidades dos Poderes Executivos municipais, estadual e 
federal que atuam na região: 

IV - identificar e viabilizar o aporte de recursos para os investimentos 
necessários ao desenvolvimento das regiões; 

V - articular-se com os organismos competentes, tendo em vista o 
desenvolvimento empresarial das regiões e a fixação de critérios de 
concessão de estímulos fiscais e financeiros, visando à atração de 
investimentos; 

VI - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar planos, 
programas, projetos e atividades permanentes ou emergenciais de combate 
aos efeitos das secas, em consonância com as diretrizes do Conselho de 
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Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro; 

Vil - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar planos, 
programas, projetos e atividades relacionados à proteção e conservação do 
patrimônio cultural, histórico, arqueológico, espeleológico e paisagístico e ao 
desenvolvimento do turismo ecológico e rural; 

IX- exercer outras atividades correlatas. 
Seção 11 

Da Organização 
Art. 4°- O IDENE tem a seguinte estrutura orgãnica: 
I -Unidades colegiadas: 
a) Conselho de Administração; 
b) Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro; 
11- Unidade de direção superior: 
a) Diretoria-Geral; 
111- Unidades administrativas: 
a) Gabinete; 
b) Auditoria Secc1onal ; 
c) Assessoria Jurídica; 
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
e) Diretoria de Administração e Finanças: 
1) Divisão de Admimstração; 
2) Divisão de Finanças; 
f) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos: 
1) Coordenadoria de Administração de Incentivos; 
2) Coordenadoria de Relações Institucionais; 
3) Coordenadoria de Recursos Hídricos; 
4) Coordenadona de Turismo e Património Histórico; 
g) Diretoria Regional do Norte de Minas; 
h) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha; 
i) Diretoria Regional do Vale do Mucuri; 
j) Coordenadoria Regional de Recife. 
§ 1°- As competências, a descrição e as sedes das unidades 

admm1strativas previstas neste artigo serão estabelecidas no regulamento do 
IDENE. a ser aprovado por decreto do Governador do Estado. 

§ 2° - A Diretoria Regional do Norte de Minas é constituída por cinco 
coordenadorias regionais, com suas sedes nos Municípios de Januária, 
Janaúba, Montes Claros, Salinas e Pirapora; a do Vale do Jequitinhonha, por 
cinco, com suas sedes nos Municípios de Araçuaí, Almenara, Diamantina, 
Jequitinhonha e Pedra Azul, e a do Vale do Mucuri, por duas, com suas 
sedes definidas no regulamento desta lei. 

§ 3°- Os titulares das unidades mencionadas neste artigo são de livre 
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nomeação e exoneração pelo Governador do Estado. 
Seção 111 

Dos Órgãos Colegiados 
Subseção I 

Do Conselho de Administração 
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Art. 5° - Ao Conselho de Administração, unidade colegiada de direção 
superior, compete: 

I - definir, em conformidade com as orientações governamentais, em 
especial do Conselho de Desenvolvimento do Semi-Áido Mineiro, as políticas 
e as diretrizes para os planos e os programas de trabalho do IDENE; 

li - aprovar o plano de ação e o orçamento anual e plurianual do I DENE; 
111 - avaliar administrativamente as atividades do IDENE e propor medidas 

que visem ao seu aperfeiçoamento, com vistas ao cumprimento de seus 
objetivos; 

IV - acompanhar e avaliar as condições para a celebração de convênios, 
contratos, acordos e ajustes dos quais o IDENE seja participante; 

V - deliberar, nos limites de sua competência, sobre a aquisição, a 
alienação, a locação e a concessão do direito de uso de bem imóvel do 
IDENE e autorizar tais atos; 

VI- opinar sobre os relatórios, as prestações de contas anuais e a situação 
econômico-financeira do IDENE; 

VIl- elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
VIII- exercer outras atividades correlatas. 
Parágrafo único - O Regimento Interno mencionado no inciso VIl deste 

artigo tratará das normas de funcionamento do Conselho de Administração. 
Art. 6° - O Conselho de Administração tem a seguinte composição: 
I - o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação-Geral, que é o 

seu Presidente; 
li- o Diretor-Geral do IDENE, que é o Secretário Executivo; 
111 - um representante da Universidade Estadual de Montes Claros -

UNIMONTES -; 
IV - três representantes indicados pelas Associações Microrregionais de 

Municípios; 
V - um representante de entidade de classe empresarial do Estado; 
VI - um representante dos servidores da autarquia. 
§ 1° - As indicações dos membros do Conselho de Administração de que 

tratam os incisos 111 , IV, V e VI deste artigo serão apresentadas até trinta dias 
após a solicitação formal da autarquia e serão de livre designação do 
Governador do Estado, para um mandato de dois anos, permitida a 
recondução por igual período. 

§ 2° - Caberá ao Secretário do Planejamento e Coordenação Geral indicar 
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o representante das Associações Microrregiona1s de Mun1cíp1os, se não o 
fizerem as entidades competentes no prazo est1pulado no parágrafo anterior 
e disposições estabelecidas no Regimento Interno; 

§ 3° - A cada membro corresponde um suplente, que substitui o titular nos 
seus impedimentos. 

§ 4° - No caso de vacância, o suplente respectivo assume a titularidade, 
sendo designado novo suplente. 

Art. 7° - O Presidente do Conselho de Admmistração terá direito, além do 
voto comum, ao voto de qualidade e será substituído pelo Secretário Adjunto 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral em seus 
impedimentos eventuais. 

Art. 8° - A função de Conselheiro é considerada de relevante interesse 
público, não lhe cabendo nenhuma remuneração. 

Art. 9° - As disposições relativas ao funcionamento do Conselho de 
Administração serão fixadas em seu Regimento Interno, inclusive as formas e 
os prazos para a indicação dos representantes de que tratam os incisos 111 , 
IV, V e VI do art. 6° desta lei. 

Subseção 11 
Do Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro 

Art. 1 O - Ao Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro compete: 
I - propor ações permanentes ou emergenciais de combate continuado aos 

efeitos da seca na área de atuação do IDENE, 
11 - opmar sobre propostas do Poder Executivo que visem a empreender 

ações para o combate à seca em todo o território mineiro; 
111- apreciar e publicar, até trinta e um de dezembro de cada ano, relatório 

anual sobre a situação hidrológica de cada região do Estado; 
IV - supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos planos de 

trabalho dos órgãos públicos responsáveis pelo combate aos efeitos das 
secas; 

V - apreciar, no âmbito do Poder Executivo, a proposta de orçamento anual 
do setor público estadual na área de combate às secas; 

VI - assessorar o Poder Executivo em relação aos recursos financeiros a 
serem repassados aos mumc1p1os em estado de emergência ou de 
calamidade pública em virtude da seca, bem como acompanhar sua 
aplicação; 

VIl - coordenar, de forma integrada e harmõnica, a ação das áreas 
competentes da administração estadual, visando a confenr maior rapidez e 
eficiência ao combate aos efeitos das secas; 

VIII - estimular a implantação, nas escolas públicas estaduais, da área de 
atuação do I DENE, de programas de conviv1o com a seca e de combate aos 
seus efeitos; 
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IX - divulgar informações sobre programas e projetos para o cÓmbate 
aos efeitos das secas; 
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X - planejar, coordenar, supervisionar e orientar a formulação e a execução 
de planos e programas de desenvolvimento econômico e social para as 
regiões Norte e Nordeste do Estado, na área de atuação da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE -, extinta pela Medida Provisória 
n° 2.146-1, de 7 de maio de 2001 ; 

XI - formular e propor diretrizes e ações necessárias à definição de políticas 
de desenvolvimento económico e soc1al para as regiões Norte e Nordeste do 
Estado, tendo em vista sua compatibilização com as políticas dos Governos 
Estadual e Federal; 

XII - subsidiar o Poder Executivo na fixação de critérios de concessão de 
estímulos fiscais e financeiros na área de atuação do IDENE; 

XIII - planejar, supervisionar e orientar planos, programas, projetos e 
atividades relacionados à proteção e conservação do património cultural, 
histórico, arqueológico, espeleológico e paisagístico e ao desenvolvimento do 
turismo ecológico e rural; 

XIV- avaliar as atividades do IDENE e propor medidas que visem ao seu 
aperfeiçoamento com vistas ao cumprimento de seus objetivos. 

Art. 11 - O Conselho de Desenvolvimento do Sem1-Árido Mineiro tem a 
seguinte composição: 

I - o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, que é 
seu Presidente; 

11 -o Diretor-Geral do IDENE, que é seu Secretário; 
111 - o Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; 
IV - o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
V - um representante da Assembléia Legislativa; 
VI - três representantes das Cãmaras de Vereadores da área de atuação 

do IDENE, sendo um do Norte de Minas, um do vale do Jequitinhonha e um 
do vale do Mucuri; 

VIl - um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -; 
VIII - um representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural de Minas Gerais- EMATER-MG -; 
IX - um representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

COPASA-MG - ; 
X - um representante da Companhia Energética de Mmas Gerais - CEMIG -

XI - um representante da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil -
CEDE C; 

XII - três representantes das associações microrregionais, sendo um do 
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Norte de Mmas, um do vale do Jequitinhonha e um do vale do Mucuri; 
XIII - um representante da Universidade Estadual de Montes Claros -

UNI MONTES 
§ 1 o - As indicações dos membros do Conselho de Desenvolvimento do 

Sem1-Árido M1neiro de que tratam os incisos VI , XII e XIII deste artigo serão 
apresentadas até trinta dias após a solicitação formal da autarquia e serão de 
livre designação do Governador do Estado para um mandato de dois anos, 
permitida a recondução por igual período. 

§ 2° - Caberá ao Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral indicar os representantes das Associações Microrregionais de 
Municípios e de Vereadores, se não o fizerem as entidades competentes no 
prazo estipulado no parágrafo anterior e em disposições estabelecidas no 
Regimento Interno; 

§ 3° - A cada membro corresponde um suplente, que substitui o titular nos 
seus impedimentos. 

§ 4° - No caso de vacãncia, o suplente respectivo assume a titularidade, 
sendo designado novo suplente. 

Art. 12 - O Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido 
Mine1ro terá direito, além do voto comum, ao de qualidade e será substituído 
pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral em seus impedimentos eventuais. 

Art. 13 - A função de Conselheiro é considerada de relevante interesse 
público, não lhe cabendo nenhuma remuneração. 

Art. 14 - As disposições relativas ao funcionamento do Conselho de 
Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro, à formação de cãmaras 
especializadas e a outras questões de caráter especifico serão fixadas em 
seu Regimento Interno, até mesmo as formas e os prazos para a indicação 
dos representantes de que tratam os incisos V a XIII do art. 11 desta lei. 

Seção IV 
Da Diretoria 

Art. 15 - O IDENE é administrado por uma diretoria composta de um 
Diretor-Geral e cinco Diretores, todos de livre nomeação e exoneração pelo 
Governador do Estado. 

Art 16- Ao Diretor-Geral compete: 
I - exercer a direção superior do IDENE, praticando os atos de gestão 

necessários ao cumprimento de seus objetivos; 
11 -exercer a coordenação geral e promover articulações institucionais nas 

ações, nos programas e nos projetos públicos de relevante interesse 
regional; 

111 - propor e negociar financiamentos e projetos com órgãos e entidades 
públicos e privados, nacionais e estrangeiros; 
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IV - submeter ao exame e aprovação do Conselho de Administração: 
a) os planos plurianual e anual de ação; 
b) a proposta do orçamento anual e as prestações de contas; 
c) o relatório anual de atividades; 
d) a proposta de alteração da estrutura orgânica da autarquia, ouvido o 

Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro; 
e) a proposta de aquisição, alienação, locação e concessão de direito de 

uso de bem imóvel da autarquia; 
V - submeter ao exame e aprovação do Conselho de Desenvolvimento do 

Semi-Árido Mineiro as matérias relacionadas com a sua competência; 
VI- representar o IDENE em juízo e extrajudicialmente; 
VIl - designar os ocupantes dos cargos em comissão do IDENE, 

excetuados os mencionados no art. 4° desta lei. 
Seção V 

Do Patrimônio e da Receita 
Art. 17- Constituem receitas do IDENE: 
I - as dotações orçamentárias, subvenções e auxílio da União, dos Estados 

e municípios; 
11 -as doações; 
111 - as rendas resultantes de suas atividades e do uso ou da cessão de 

suas instalações ou de bens imóveis; 
IV - os recursos provenientes de convênios com instituições nacionais ou 

estrangeiras, públicas ou privadas; 
V - os recursos provenientes da aplicação da receita; 
VI - os empréstimos. 
Art. 18- Constituem patrimônio do IDENE: 
I -os bens, os direitos e as obrigações a ele pertencentes e os que se lhe 

incorporarem; 
11 - a doação, o legado, o auxílio ou outros benefícios provenientes do 

Estado e de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 
111 - bens e direitos resultantes das aplicações que realtzar com rendas 

previstas nesta lei. 
Art. 19 - Em caso de extinção, os bens e direitos do IDENE reverterão ao 

patnmônio do Estado, salvo se lei específica prescrever destinação diferente . 
Seção VI 

Do Regime Econômico e Financeiro 
Art. 20- O exercício financeiro do IDENE coincidirá com o ano civil. 
Art. 21 - O orçamento do IDENE é uno e anual e compreenderá todas as 

receitas, despesas e investimentos dispostos em programas. 
Art 22 - A autarquia deverá submeter, anualmente, ao Tribunal de Contas 

o balanço financeiro de suas atividades, para exame da aplicação dos 
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recursos, após aprovação do Conselho. 

Seção VIl 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art 23 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE -, autarquia 
transformada por esta lei , os seguintes cargos de provimento em comissão 
que compõem sua estrutura de chefia intermediária e de execução: 

I - sete cargos de Chefe de Núcleo, código C0-03, símbolo Xl/A; 
11 -seis cargos de Chefe de Serviço, código C0-04, simbolo Xl/A; 
111 - dois cargos de Chefe de Divisão, código CU-02, símbolo XII-G; 
IV - dois cargos de Motorista da Diretoria Geral, código C0-06, símbolo 

IX/A; 
V- o1to cargos de Coordenador, código C0-01 , símbolo XII-G; 
VI - dois cargos de Secretária da Diretoria-Geral, código C0-07, símbolo 

X/C. 
Art 24 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão do Quadro 

Especial de Pessoal da Comissão de Desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha- CODEVALE -, que compõem sua estrutura básica. 

Art. 25 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal do IDENE, os 
seguintes cargos comissionados: 

I - um cargo de Diretor-Geral, com vencimento básico de R$1 .784,00 (um 
mil setecentos e oitenta e quatro reais); 

11 - cinco cargos de Diretor, com vencimento básico de R$1 .338,00 (um mil 
trezentos e trinta e oito reais); 

111 - um cargo de Chefe de Gabinete, com vencimento básico de 
R$1 .338,00 (um mil trezentos e trinta e oito reais}; 

IV - um cargo de Assessor-Chefe, com vencimento básico de R$1.338,00 
(um mil trezentos e trinta e oito reais}; 

V - um cargo de Assessor de Comunicação Social, com vencimento básico 
de R$1 .250,00 (um mil duzentos e cinqüenta reais); 

VI - um cargo de Assessor Jurídico, com vencimento básico de R$1 .338,00 
(um mil trezentos e trinta e oito reais); 

VIl - um cargo de Auditor Seccional, com vencimento básico de R$1 .250,00 
(um m11 duzentos e cinqüenta reais); 

VIII - dois cargos de Chefe de Divisão, com vencimento básico 12-G, a que 
se refere o Anexo 11; 

IX - quatorze cargos de Coordenador, com vencimento básico 12-G, a que 
se refere o Anexo li. 

§ 1° - Aplicam-se aos cargos em comissão de que trata este artigo os 
percentuais do art. 2° da Lei n° 9.530, de 29 de dezembro de 1987, 
ressalvados os cargos de Diretor-Geral, Diretor e Chefe de Gabinete, que são 
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de recrutamento amplo. 

§ 2° - Os cargos criados neste artigo receberão códigos e símbolos 
específicos por meio de resolução do Secretário de Estado de Recursos 
Humanos e Administração. 

Art. 26 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de 
Pessoal do IDENE são os constantes no Anexo I desta lei. 

Parágrafo único - O disposto no art. 1 O da Lei Delegada n° 38, de 26 de 
setembro de 1997, bem como o disposto na Lei Delegada n° 41 , de 7 de 
junho de 2000, não se aplicam aos cargos de que trata este artigo. 

Art. 27 - A composição do quadro de provimento efetivo e de função pública 
do IDENE será resultante: 

I - de servidores da CODEV ALE, transformada por esta lei, e da 
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR -. 
integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral- SEPLAN -; 

11 -de remanejamentos de servidores, com os respectivos cargos e funções 
públicas, ou cargos vagos, mediante proposta da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração; 

111 - de cargos criados em lei. 
§ 1°- Os remanejamentos efetivar-se-ão por ato do Governador do Estado, 

que poderá promover a adequação de denominação e especificação dos 
cargos e funções, sem aumento de despesa e mantido o mesmo nível, 
assegurados os direitos e vantagens pessoais. 

§ 2° - Os remanejamentos de que trata este artigo serão precedidos de 
consulta ao servidor, que deverá se manifestar no prazo de tnnta dias. 

§ 3° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, no prazo 
de cento e vinte dias contados da vigência desta lei projeto de lei relativo ao 
plano de carreira dos servidores do IDENE. 

§ 4° - Enquanto não for aprovada a lei a que se refere o parágrafo anterior, 
aplicar-se-ão aos servidores do IDENE as normas da carreira prevista no 
Anexo 11 nesta lei. 

§ 5° - Para atender ao disposto neste artigo, fica o Poder Executivo 
autorizado a transferir para o IDENE, no montante correspondente, recursos 
orçamentários destinados ao custeio de pessoal de órgãos e entidades de 
origem dos servidores remanejados. 

Art. 28 - O Quadro Especial de Pessoal da Com1ssão de Desenvolvimento 
do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE -, a que se refere o Anexo 111 - B do 
Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994, passa a denominar-se 
Quadro Especial de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento do Norte e 
Nordeste de Minas Gerais- IOENE -, observadas as alterações estabelecidas 
por esta lei. 
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Art. 29 - Os servidores efetivos e de função pública da Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - e da 
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR -
passarão a compor o quadro especial de pessoal do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE- após a sua 
transformação. 

Art. 30- O IDENE passa a ser incluído no Grupo 2, constante no Anexo I a 
que se refere o art. 6° do Decreto 36.796, de 19 de abril de 1995. 

Art. 31 - Os ocupantes dos cargos de Diretor-Geral e Diretor fazem jus à 
verba anual a título de pró-labore relativa aos cargos do Grupo 2, 
correspondente aos valores previstos no Anexo 11 , a que se refere o art. 1 o do 
Decreto n° 36.796, de 19 de abril de 1995. 

Art. 32- A jomada de trabalho do IDENE é de quarenta horas semanais, e 
a tabela de vencimento é a constante no Anexo 11. 

Capítulo 111 
Disposições Gerais, Transitórias e Finais 

Art. 33 - Ficam garantidos os recursos orçamentários e financeiros 
necessários ao adimplemento das obrigações assumidas pela Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, no que se refere à 
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR. 

Art. 34 - Ficam transferidos para a autarquia os contratos, os convênios, os 
acordos e outras modalidades de ajuste celebrados pela Secretaria de 
Estado de Planejamento e Coordenação Geral, cujos objetivos se relacionam 
à competência do IDENE. 

Art. 35 - Os atos necessários à efetiva absorção das funções da 
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR -. 
assim como as providências administrativas, financeiras e orçamentárias que 
garantam efetivo funcionamento do IDENE são de responsabilidade das 
Secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, de Recursos 
Humanos e Administração e da Fazenda, que, no prazo de noventa dias a 
contar da data de publicação desta lei, tomarão as providências cabíveis. 

Art. 36 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a 
importância de R$61 .178.000,00 (sessenta e um milhões, cento e setenta e 
oito mil reais) para a instalação da autarquia criada por esta lei, observado o 
disposto no inciso 11 do art. 40 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964. 

Parágrafo único - Serão utilizadas como fonte de recursos, para atender o 
disposto no "caput", as dotações consignadas na Lei Orçamentária n° 13.825, 
de 24 de janeiro de 2001, para a Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral - SEPLAN - e para a Comissão de Desenvolvimento do 
Vale do Jequitinhonha- CODEVALE -.transformada por esta lei. 
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Art. 37 - Os servidores do IDENE poderão optar por uma jornada de 

trabalho de trinta horas semanais, válida por um período de cinco anos, com 
a correspondente redução da remuneração. 

Art. 38 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39- Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo I 
(a que se refere o art. da Lei n° de de de 2001 ) 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE 
Quadro Especial de Pessoal 

Cargos de Provimento em Comissão da Estrutura Básica 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.06.2001. 

Anexo 11 
(a que se refere o art. 32 da Lei n° de de de 2001) 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 
T 

Tabela de Vencimento- 40 Horas Semanais 
* -A Tabela de Vencimento foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" 
de 29.6.2001 . 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon Melo -

Sávio Souza Cruz - Ermano Batista - Eduardo Hermeto- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.454/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, visa a 
dispor sobre o número mínimo de clínicas e despachantes credenciados 
perante a Secretaria da Segurança Pública e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/3/2001 , foi a matéria distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 5, 
que apresentou. 

Cabe-nos agora a análise do projeto quanto ao mérito, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em comento tem por objetivo ampliar o número de clínicas e 

despachantes credenciados pela Secretaria de Segurança Pública, para 
agilizar a prestação de serviços do DETRAN-MG, proporcionar novas 
oportunidades de empregos e promover maior concorrência no setor. 

Trata-se de medida imprescindível, porque é crescente o número de 
usuários que obrigatoriamente se dirigem àquele órgão de trânsito 
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Desse modo, ao analisarmos as observações feitas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, especialmente as Emendas n°s 1 a 4, constatamos 
que alterações precisam ser promovidas. 

Concordamos com o espírito de duas das emendas apresentadas, mas 
discordamos dos critérios utilizados; nesse sentido apresentamos o 
Substitutivo n° 1, com o propósito de aperfeiçoar a proposição. 

Entendemos que o projeto deve manter a forma original em alguns pontos, 
alterando-se apenas os parâmetros para que se possa aumentar o número 
de despachantes e de clínicas credenciados. 

Tratamos também, no substitutivo, de introduzir a adoção do número 
mínimo de registros de centros de formação de condutores, pelo DETRAN-
MG, para possibilitar um maior leque de opções aos candidatos a condutores. 

Ressaltamos a inconveniência das Emendas n°s 1 a 5. 
A nosso ver, a Emenda n° 1 dificultaria sobremaneira a fiscalização por 

parte do poder público, pois haveria a possibilidade de se aumentar 
consideravelmente o número de locais para se fazerem os exames 
necessários para a habilitação de condutores, ou seja , os exames de aptidão 
física e mental e os exames de avaliação psicológica seriam em locais 
distintos, o que causaria transtornos para os candidatos. 

Já a Emenda n° 2 tem por objetivo adaptar o texto do projeto, tendo em 
vista a modificação proposta pela Emenda n° 1 . 

A Emenda n° 3 prevê que o Poder Executivo publicará nos meses de 
janeiro e junho listagem de todos os despachantes, médicos e psicólogos, 
bem como o número mínimo exigido para cada município. Ocorre que tal 
publicação deve ficar a cargo do DETRAN-MG. 

Reportando-nos â Emenda n° 4, há que se comentar que a lei decorrente 
desse projeto é auto-aplicável e independe de regulamentação, a qual pode 
ocorrer se o Chefe do Poder Executivo entender necessário. 

Com relação a Emenda n° 5, ao limitar o número de despachantes, 
médicos e psicólogos credenciados em cada município a 0,5% da frota de 
veículos nele emplacados, restringe a concorrência no setor. 

Assim, dependendo da frota de cada município, despachantes e clínicas 
que cumpram os requisitos legais exigidos poderão vir a ser credenciados e 
conseqüentemente, possibilitar um serviço de melhor qualidade aos usuários. 

Da mesma forma, os centros de formação de condutores poderão ser 
registrados pelo órgão executivo de trânsito, proporcionando também um 
serviço de alta qualidade, provavelmente a preços mais acessíveis. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
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1.454/2001 , no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido, e 
pela rejeição das Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre o número mínimo de clinicas e despachantes credenciados 

pela Secretaria de Estado da Segurança Publica e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O número mínimo de clínicas e despachantes credenciados pela 

Secretaria de Estado da Segurança Pública, através do órgão executivo de 
trãnsito - DETRAN-MG -, bem como o de centros de formação de condutores, 
obedecerá ao disposto nesta lei. 

Parágrafo único: Para os fins desta lei: 
I- despachante é, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.095, de 17 de dezembro 

de 1985, o habilitado a exercer junto á Secretaria de Estado da Segurança 
Pública as atividades de mandatário tácito dos interessados, podendo 
praticar todos os atos de representação, observadas as restrições contidas 
no § 1° do art. 1.295 do Código Civil; 

11 - clínica é a pessoa jurídica credenciada junto ao órgão executivo de 
trãnsito - DETRAN-MG -, para a prática das atividades pertinentes a exames 
e laudos previstos no credenciamento, nos termos da legislação respectiva ; 

111 -centro de formação de condutores é a pessoa jurídica registrada pelo 
órgão executivo de trãnsito - DETRAN-MG -, para a prática das atividades 
pertinentes ao aprendizado em aulas técnicas e teóricas de legislação de 
trãnsito e prática de direção veicular, com a finalidade de capacitar o 
candidato à habilitação, nos termos da legislação específica. 

Art. 2° - O número mínimo de despachantes credenciados na Secretaria de 
Estado da Segurança Pública em municípios cuja frota de veículos 
emplacados seja igual ou inferior a cinco mil é cinco. 

Parágrafo único - Para cada acréscimo de três mil unidades ou fração ao 
número de veículos emplacados mencionado no "caput" deste artigo, será 
credenciado um despachante. 

Art. 3° - O número mínimo de clínicas credenciadas pelo DETRAN-MG em 
municípios cuja frota de veículos emplacados seja igual ou inferior a cinco mil 
é três. 

Parágrafo único - Para cada acréscimo de dez mil unidades ou fração ao 
número de veículos emplacados mencionado no "caput" será credenciada 
uma clínica. 

Art. 4° - O número mínimo de centros de formação de condutores 
registrados pelo DETRAN-MG em municípios cuja frota de veículos 
emplacados seja igual ou inferior a cinco mil é três. 

Parágrafo único - Para cada acréscimo de três mil unidades ou fração ao 
número de veículos emplacados mencionado no "caput", deste artigo, será 
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registrado um Centro de Formação de Condutores. 

Art. 5° - O Departamento de Trãnsito de Minas Gerais - DETRAN-MG - fará 
publicar, nos meses de janeiro e junho, lista com todas as clinicas e 
despachantes credenciados e também com é todos os centros de formação 
de condutores registrados, bem como o número mínimo de despachantes, de 
clínicas, de centros de formação de condutores por município, observado o 
disposto nos arts. 2°, 3° e 4°. 

§ 1°- Nos municípios onde não houver o número mínimo de despachantes, 
de clínicas ou de centros de formação de condutores, o DETRAN-MG 
adotará as providências para o processo de habilitação e credenciamento, no 
prazo máximo de cento e oitenta dias contados da publicação a que se refere 
o "caput". 

§ 2° - Nos municípios onde não for atingido o número mínimo de 
despachantes, de clínicas ou de centros de formação de condutores previsto 
nos arts. 2°, 3° e 4°, o DETRAN-MG poderá credenciar ou registrar número 
inferior ao estipulado. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Hely Tarqüínio -

Cabo Morais - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.509/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em tela dispõe 
sobre a manutenção de estradas que ligam as sedes das comarcas ás 
cidades que as compõem. 

Preliminarmente, a proposição foi encaminhada á Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Posteriormente, a proposição foi analisada pela Comissão de Transporte, 
Comun1cação e Obras Públicas, que opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Fundamentação 
Busca a proposição em exame transferir para o Estado a competência para 

fazer a manutenção e a conservação das estradas que ligam as sedes das 
comarcas aos demais municípios que as compõem. 

No Estado, o órgão diretamente responsável pela execução desses 
serviços é o DER-MG, que 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: 
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"Art. 2° - O DER-MG tem por finalidade assegurar soluções adequadas 

de transporte rodoviário de pessoas e bens. no âmbito do Estado de Minas 
Gerais. (Grifo nosso.) 

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, pois, que existem inúmeras formas para que a citada autarquia 
alcance os objetivos para os quais foi criada. 

Acresça-se, ainda, o fato de que a Comissão de Constituição e Justiça 
promoveu profundo estudo da matéria, após o que ofereceu o Substitutivo n° 
1, que consiste na alteração da retrocitada lei, acrescentando-se ao seu art. 
3° o inciso XIV e o parágrafo único. Buscou, assim, a referida Comissão, de 
forma bastante apropriada, alargar o leque de competências do DER-MG. 

Ademais, cabe observarmos que, para se assegurar com eficiência o 
transporte coletivo por parte do concessionário, imprescindível se faz que o 
Estado, em contrapartida, ofereça rodovias em boas condições para tal. 

No âmbito financeiro-orçamentáno, constam no orçamento do Estado, para 
o exercício de 2001 , no programa de trabalho do DER-MG, no Subprojeto 
Obras de Infra-Estrutura em Municípios, recursos de R$59.315.000,00. 
Acrescente-se ainda que, como autoriza a Lei n° 4.320, de 17/3/64, poderá 
ocorrer a suplementação dos créditos casos eles sejam insuficientes para 
cobrir os gastos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos 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, 27 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Rogério Correia -

Ambrósio Pinto - lvair Nogueira. 
PARECERES PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.511/2001 

Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise altera os 

arts. 2° e 23 da Le1 n° 10.366, de 1990, que dispõe sobre o Instituto de 
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Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais- IPSM. 

Publicada em 27/4/2001, foi a proposição distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua JUridrcidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

O projeto, que tramita em regrme de urgência, vem a esta Comissão para a 
análise de seu mérito, em reunião conjunta desta Comissão e da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Por decisão da Presidência, publicada no "Diário do Legislativo" em 
21/6/2001 , o Projeto de Lei n° 1.233, do Deputado Sargento Rodrigues, foi 
anexado à proposrção em epígrafe. 

Fundamentação 
A proposição em comento tem a finalidade de alterar os arts. 2° e 23 da Lei 

n° 10.366, de 1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM. 

A alteração do art. 2° incide sobre seus incisos 11 e 111, que tratam do 
estipêndio de contribuição e do estipêndio de benefício, respectivamente. 

A ampliação do estipêndio de contribuição é medida benéfica àquele 
rnstituto de Previdência. De fato, considerando-se a amplitude da proteção 
previdenciária determinada pela Constituição da República, que inclui, por 
exemplo, o pagamento de pensões integrars, o recolhimento das 
contribuições adequadas é de vital importância para as entidades de 
previdência e para seu equilíbrio financeiro e atuarial. 

Quanto ao estipêndio de benefício, que atualmente é definido como o 
estipêndio de contribuição menos a parcela correspondente à contribuição do 
segurado, acrescida de 2% do valor do estipêndio de contribuição, o projeto 
segue a determinação constitucional de que o estipêndio de benefício seja 
igual ao estrpêndio de contribuição do segurado. 

Relativamente à pensão por morte, de acordo com o art. 23 da Lei n° 
10.366, de 1990, ela corresponde a 75% do estipêndio de benefício, valor 
acrescido de tantas parcelas de 5% quantos forem os dependentes, até o 
máximo de crnco. A observância desse dispositivo tem levado o I PSM a 
sucessivas condenações judiciais, por estar ele em desacordo com a 
Constituição da República, o que vem trazendo sensíveis prejuízos para essa 
autarquia 

O projeto estabelece que o valor global da pensão corresponderá ao 
estipêndio de benefício do segurado, independentemente do número de 
dependentes, em consonância com a determinação constitucional. 

Considerando que a proposição tem o objetivo de adequar a legislação do 
IPSM ao que estabelecem as normas constitucionais, somos por sua 
aprovação 

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

1.511/2001 . 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sargento Rodrigues -

Geraldo Rezende. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O proJeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, v1sa a 

alterar os arts. 2° e 23 da Lei n° 10.366, de 1990, que d1spõe sobre o Instituto 
de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Mmas Gerais -IPSM. 

A proposição foi distribuída inicialmente á Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

A seguir a Comissão de Administração Pública, examinando o mérito do 
projeto, opinou por sua aprovação. 

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

O projeto propõe a alteração dos dispositivos acima mencionados, os qua1s 
tratam da definição do estipêndio de contribuição, estipêndio de benefício e 
pensão por morte. Seu objetivo precípuo é assegurar que o valor global da 
pensão por morte, benefício pago pelo Instituto aos dependentes de 
segurado falecido, corresponda ao último estipêndio de contribuição do 
segurado. 

Cabe mencionar que a pensão por morte está disciplinada no § 7° do art. 
40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda á Constituição 
n° 20, de 1998. 

Em oficio anexo á mensagem que encaminha o projeto, o Gabinete do 
Comandante-Geral da Polícia Militar informa que a adoção do pagamento da 
pensão integral irá importar a elevação da folha de pensões do IPSM em 
cerca de 32%, passando dos atuais R$12.000.000,00 para R$16.000.000,00 
mensais, estando os recursos necessários para tal elevação já contemplados 
na lei orçamentária vigente. 

De fato, analisando a execução orçamentária do IPSM, temos a seguinte 
situação para a rubrica "pagamento de despesas com encargos de 
pensionistas": dotação orçamentária inicial de R$195.000.000,00 e despesa 
liquidada até maio igual a R$61 .045.717,08. 

Projetando a despesa para os meses de junho a dezembro e o 13° salário , 
acrescida dos 32% de aumento, chegaremos ao valor de R$128.974.257,00. 
Esse valor, somado à despesa liquidada até maio, totaliza R$189.974.257,00. 
Portanto, está compatível com a dotação orçamentária inicial, de 
R$195.000.000,00. 

Com o objetivo de melhorarmos a redação de alguns dispositivos e de 



darmos maior clareza à proposição, apresentamos a Emenda n° 1 ao final 
deste parecer. 
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Por decisão da Presidência, o Projeto de Lei n° 1.233/2000, que já havia 
sido apreciado pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, foi anexado ao Projeto 
de Lei n° 1.511/2001 . Aproveitamos parte do referido projeto anexado, na 
forma aprovada nas referidas comissões, consubstanciada nas Emendas n°s 
2 e 3, redigidas ao final deste parecer. 

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

1.511/2001, no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 3, a seguir redigidas. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao inciso 11 do art. 2° da Lei n° 10.366, de 28/12/90, a que se refere o 
art. 1° do projeto, a seguinte redação, transformando-se em parágrafo único 
os§§ 1° e 2° acrescentados pelo projeto, com a seguinte redação: 

"Art. 1°----
"Art .. 2° ..... 
11 - estipêndio de contribuição: a soma paga ou devida a título de 

remuneração ou de retribuição, referente a vencimentos, gratificações, 
inclusive as de função, adicionais por tempo de serviço, abonos provisórios, 
proventos de aposentadoria e vantagens pessoais por direito adquirido; 

Parágrafo único: - Para o cálculo do estipêndio de contribuição, excluem-se 
os valores correspondentes ao abono-família e a pagamentos de natureza 
indenizatória e incluem-se os valores relativos a deduções eventuais e 
parcelas descontadas por ausência ao serviço ou aplicação de penalidades.". 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art . .... - O art. 5° da Lei 10.366, de 28 de dezembro de 1990, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 5° - Ao órgão estadual encarregado de processar o pagamento de 

vencimentos de segurado compulsório compete descontar e recolher ao 
IPSM o valor da contribuição previdenciária prevista no § 2° do art. 4°, 
observado o disposto na Lei n° 13.404, de 15 de dezembro de 1999. 

§ 1° - O segurado compulsório que, permanecendo na condição de militar 
estadual, tiver suspensos seus vencimentos ou proventos, optará por 
permanecer recolhendo contribuição previdenciária ao IPSM ou a outro 
regime previdenciário, nos termos da Constituição da República e da 
legislação vigente. 

§ 2° - Nas hipóteses do parágrafo anterior, optando o segurado por 
permanecer vinculado ao IPSM, será sua a responsabilidade pelo 
recolhimento do total da contribuição previdenciária devida. 
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§ 3° - O segurado que perder a condição de militar será 
automaticamente excluído do IPSM. 
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§ 4° - Na hipótese de reintegração de militar excluído do serviço público 
será recolhida a contribuição social relativa ao período em que ficou afastado, 
contando-se esse tempo para todos os efeitos legais. ".". 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art -O art. 7° da Lei 10.366, de 28 de dezembro de 1990, passa a v1gorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 7°- O segurado compulsório que, havendo perdido essa condição, vier 

a readquin-la, sofrerá o desconto da contribuição devida, salvo no caso de ter 
contribuído para outro regime de previdência social sujeito à compensação 
financeira, ou se tiver contribuído como segurado facultativo.". 

Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Rogério Correia -

Cristiano Canédo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.534/01 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em análise 
dispõe sobre o acesso às informações das receitas do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisténo -
FUNDEF- e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 17/5/2001, foi o projeto distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciênc1a e 
Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 
const1tuc1onalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102. 111 . "a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição estabelece que o Estado assegurará amplo acesso às 

mformações sobre os recursos do FUNDEF, especificando os dados que 
deverão ser divulgados e os meios pelos quais se dará a divulgação. 

Antes de entrar na análise da constitucionalidade da matéria, cumpre-nos 
tecer algumas considerações a respeito do FUNDEF, para serem mais bem 
entendidas as conseqüências que a proposição acarretará para o Estado. 

O FUNDEF tem natureza contábil, foi instituído pela União, por meio da Lei 
n° 9.424, de 24/12/96, com o objetivo de assegurar a universalização do 
ensmo fundamental e a valorização do magistério. É composto de recursos 
oriundos de parcela do ICMS. do Fundo de Participação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e do Imposto sobre Produtos 
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Industrializados devidos ao Distrito Federal, aos Estados e aos 
municípios. A distribuição de recursos do Fundo, no ãmbito do Estado e do 
Distrito Federal, dá-se entre o Governo Estadual e os Governos Municipais, 
na proporção do número de alunos matriculados anualmente, nas escolas 
cadastradas das redes de ensino. 

A lei que instituiu o FUNDEF regula a utilização dos seus recursos, 
vedando-a em determinadas operações de crédito, de modo a garantir a sua 
aplicação, exclusivamente, no financiamento de projetos e programas do 
ensino fundamental. Dispõe, também, sobre os procedimentos de repasse e 
sobre o acompanhamento e o controle social sobre os recursos, os quais 
serão exercidos pelos conselhos instituídos em cada esfera de governo. 
Dessa forma, a lei impõe que os registros contábeis e os demonstrativos 
gerenciais, mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados ou 
recebidos à conta do Fundo ficarão permanentemente à disposição dos 
conselhos responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização, no ãmbito 
do Estado, do Distrito Federal ou do município, e dos órgãos federais, 
estaduais e municipais de controle interno e externo. 

No que toca à fiscalização dos recursos do Fundo, o art. 11 da referida lei 
prevê que os Tribunais de Contas e os órgãos responsáveis pelos sistemas 
de ensino criarão mecanismos adequados à fiscalização do cumprimento 
pleno do disposto no art. 212 da Constituição Federal, que prevê a aplicação 
de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino. 

Registre-se que, no ãmbito do nosso Estado, foi instituído, pelo Decreto n° 
40.360, de 30/4/99, o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEF. ao qual compete o exame dos registros contábeis e 
demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados, relativos aos recursos 
repassados ou retidos à conta do Fundo, assim como de despesas e 
convênios financiados com recursos do Fundo, entre outras. O Conselho tem, 
ainda, a atribuição de dar ampla divulgação dos seus atos e pareceres, 
inclusive com a publicação no órgão oficial do Estado, fazendo publicar o 
montante dos recursos. 

Saliente-se, por fim, que a Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, que dispõe 
sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo no ãmbito do Estado, 
prevê que a lei que criar o fundo poderá instituir normas específicas para sua 
fiscalização, sem prejuízo do controle interno, exercido pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. e do externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com o 
auxílio do Tribunal de Contas. 

Da análise da legislação que rege a criação dos fundos e, especificamente, 
do FUNDEF, nota-se a constante presença de dispositivos que demonstram 
a necessidade de uma fiscalização adequada da aplicação dos recursos. O 
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controle interno e externo são, a todo o momento, citados, seguindo a 
lógica fiscalizatória traçada pela Constituição Federal. Entretanto, não 
podemos deixar de destacar um outro tipo de controle, com amparo 
constitucional, que é o controle direto, exerctdo pela população, o qual, 
muitas vezes, se mostra a mais eficaz e transparente forma de controle dos 
gastos públicos. Tendo-se, ainda, em vista que, na área da educação, existe 
um movimento de participação direta da sociedade, como, por exemplo, na 
formulação de políticas educacionais e outras, por meio dos conselhos de 
pais e mestres, é interessante que a sociedade tenha acesso às contas do 
FUNDEF da forma mais ampla e clara possível. Aliás, esta é a tônica ditada 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ao tratar da transparência. do controle e 
da fiscalização da gestão fiscal: dispõe que a transparência serà assegurada 
mediante o incentivo à participação popular e a divulgação de dados 
referentes à gestão fiscal será feita, inclusive, por meios eletrônicos. 

Informamos, ainda, que não encontramos óbice de natureza constitucional 
no que se refere à iniciativa da proposição, devendo o projeto prosperar 
nesta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.534/2001 . 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Márcio 

Kangussu - Dilzon Melo - Agostinho Silveira - Sávio Souza Cruz. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.543/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Luiz Menezes, tem como 
objetivo alterar os critérios de cobrança de tarifas relativas ao serviço de 
abastecimento de água prestado pela Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais- COPASA-MG- e dá outras providências. 

Publicada em 18/5/2001 , foi a proposição distribuída a esta Comissão, para 
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, conforme dispõe o art. 188, ele o art. 105, 111 , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise procura modificar dispositivos dos Decretos n°s 

32.809, de 29n/91 , e 33.611 , de 21/5/92, os quats dispõem sobre o estatuto 
da COPASA-MG e disciplinam a prestação do serviço de fornecimento de 
água tratada e de esgoto por parte da Companhia. Procura-se, por essa via , 
corrigir uma injustiça consubstanciada no critério de cobrança da tarifa 
relativa a consumo mínimo dos usuários que residem em condomínios. 
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A fórmula atualmente aplicada penaliza esses usuanos, pois têm que 

pagar tarifa por um consumo mínimo de10m3 por unidade. Tal critério, 
conforme o estabelecido no art. 82 do Decreto n° 32.809, onera 
excessivamente as famílias que residem em condomínios mais modestos, 
cujos apartamentos têm área reduzida. 

Do ponto de vista do ordenamento jurídico-constitucional vigente, 
especialmente à luz do que dispõem os arts. 24, V , 25 e 17, 11 e 111, da Carta 
da República, não há óbice ao curso da proposição nesta Casa. Trata-se de 
um serviço prestado por uma empresa de economia mista cujo controle 
acionário pertence ao Estado. Assim sendo, nos termos do art. 61 da 
Constituição do Estado, está o parlamentar subscritor da proposição 
legitimado para deflagrar o processo legislativo neste caso. Cumpre 
esclarecer, ainda, que o projeto em análise mantém sintonia com a Lei 
Federal n° 8.957, de 1995, também chamada Lei das Concessões, que prevê 
a modicidade tarifária em serviços dessa natureza. 

A propos1ção em exame, entretanto, necessita de algumas correções de 
ordem técmca, razão pela qual apresentamos o SubstitutiVO n° 1, ao final 
deste parecer. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.543 na forma do Substitutivo n° 1, a segu1r 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
D1spõe sobre a cobrança de tarifas mínimas relativas ao serviço de 

abastecimento de água pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o -A cobrança da tarifa relativa ao consumo medido de água tratada e 

de esgoto nos serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais- COPASA-MG- tomará como parâmetro o consumo efetivo no caso 
dos condomíniOS residenciais. 

Art 2° - Esta le1 será regulamentada pelo Poder Execut1vo no prazo de 
sessenta d1as contados da data da sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Savio Souza Cruz - Ermano Batista - Eduardo Hermeto - Dilzon 
Melo. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.550/01 
Com1ssão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em exame dispõe 
sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério 
Público Estadual e por outros órgãos a respeito das conclusões das 
comissões parlamentares de inquérito. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 24/5/2001 , 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 
Segundo a proposição, o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais encaminhará o relatório final contendo as conclusões da 
comissão parlamentar de inquérito ao Procurador-Geral de Justiça ou às 
autoridades administrativas ou judiciais com poder de decisão, conforme o 
caso, para a prática de atos de sua competência. 

Nos termos do art. 2°, a autoridade a quem for encaminhado o relatório final 
com as conclusões informará ao remetente, no prazo de trinta dias, as 
providências adotadas ou a justificativa pela om1ssão. 

Conforme preceitua o parágrafo único do mencionado artigo, exige-se da 
autoridade que presidir processo ou procedimento, administrativo ou judicial, 
instaurado em decorrência de conclusões de comissão parlamentar de 
inquérito, que comunique, semestralmente, a fase em que se encontra, até 
final andamento. 

O art. 3°, a seu turno, estabelece que o processo ou o procedimento 
referido no art. 2° terá prioridade sobre qualquer outro, exceto sobre aquele 
relativo a pedido de "habeas corpus", "habeas data" e mandado de 
segurança. 

Por fim, o art. 4° sujeita a autoridade que descumprir tais disposições às 
"sanções legais". 

Cumpre dizer que, no âmbito federal, foi editada a Lei n° 10.001, de 
4/9/2000, que dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem 
adotados pelo Ministério Público e por outros órgãos a respeito das 
conclusões das comissões parlamentares de inquérito. Trata-se de diploma 
legal que contém normas análogas às do projeto em exame. com a diferença 
de que a lei federal se refere a processos oriundos de CPis da Câmara dos 
Deputados, do Senado e do Congresso. 

Ressalte-se que essa lei, que serviu de figurino ao projeto em exame, já 
suscitou críticas na doutrina quanto ao fato de se prever, numa lei ordinária, a 
possibilidade de sanções ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, Vadi 
Lamego Bulas, ao discorrer sobre o art. 4° dessa lei, que objetiva cominar 
sanções administrativas, civis e penais às autoridades que descumprirem 
suas normas, assim se pronunciou: "Não é preciso dizer que o art. 4° da Lei 
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n° 10.001/2000 desconsidera uma série de comandos constitucionais, a 
começar pelo princípio da independência funcional do Ministério Público 
(Constituição Federal, art. 127, § 1°), culminando em agressão reflexa ao 
próprio esquema constitucional de distribuições de Poderes, segundo o qual 
uma esfera de poder deve respeitar o campo de competência da outra (CF, 
art. 2°). Se fõssemos adiante, colheríamos diversos argumentos referentes à 
inconstitucionalidade do referido preceito, que não diz o teor das sanções 
administrativas, civis e penais a serem aplicadas" ("Comissão Parlamentar de 
Inquérito: Técnica e Prática", São Paulo: Saraiva, 2001 ). Quanto a esse 
aspecto, o autor aludiu ao princípio constitucional constante no inciso XXXIX 
do art. 5° da Lei Maior, segundo o qual não há pena sem prévia cominação 
legal. 

Assim, com base nesse entendimento doutrinário que se respalda no 
princípio da independência funcional do Ministério Público, instituição de 
"status" constitucional, com posição de destaque no concerto dos Poderes 
instituídos, julgamos oportuna a apresentação de emenda supressiva do art. 
4° do projeto. Acresça-se ainda que o referido dispositivo, ao cuidar da 
incidência do preceito sancionatório, utiliza-se da expressão vaga e genérica 
"sanções legais", sem precisar o teor dessas cominações. Também aqui se 
desconsiderou o já aludido princípio constitucional da previsão de pena sem 
prévia cominação legal. 

Outrossim, o vício mais evidente que o projeto ostenta e que se nos afigura 
intransponível refere-se á norma contida no art. 3°, relativa a matéria 
processual. Nesse passo, identificamos a eiva de inconstitucionalidade que 
decorre do fato de o Estado não se revestir de competência para legislar 
sobre matéria processual, pois essa se insere no domínio de competência 
legislativa privativa da União, conforme o disposto no art. 22, inciso I, da 
Constituição da República, cujos termos transcrevemos a seguir: 

"Art. 22- Compete privativamente à União legislar sobre: 
1- direito civil, comercial , penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 

aeronáutico, espacial e do trabalho;". 
Ora, é inquestionável o caráter processual de que se reveste um comando 

normativo que atribui prioridade a processos ou procedimentos oriundos de 
comissão parlamentar de inquérito sobre quaisquer outros, excetuados 
aqueles relativos a "habeas corpus", "habeas data" e mandado de segurança, 
à maneira do disposto no mencionado art. 3° . Considerando que tal 
dispositivo integraria um diploma normativo estadual, não há como negar a 
sua inconstitucionalidade em face dos precisos termos do referido preceito da 
Carta Magna, razão por que formulamos ao final deste parecer emenda 
supressiva do mencionado art. 3°. 

Ressalte-se que o vício que assinalamos referente à ausência de 
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competência estadual para legislar sobre processo não inquina a lei 
federal, porquanto, conforme visto, a União detém competência constitucional 
para legislar sobre a matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.550/2001 com as Emendas n°s 1 e 2, 
a seguir redigidas. 

Suprima-se o art. 3°. 

Suprima-se o art. 4°. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo -

Márcio Kangussu - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.558/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe 
cria o Programa Mineiro de Incentivo à Instalação de Centrais Eólicas para 
Geração de Energia- Projeto Catavento. 

Publicado no " Diário do Legislativo" em 31/5/2001 , 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 Mineiro de Incentivo à 

Instalação de Centrais Eólicas para Geração de Energia - Projeto Catavento, 
com o objetivo de incentivar a produção de eletricidade a partir da energia 
dos ventos no território do Estado. Prevê, como metas a serem atingidas, a 
promoção de estudos visando à ampliação do uso de energia eólica, a 
divulgação das vantagens do uso dessa energia, a aquisição de 
equipamentos geradores de energia eólica e a realização de pesquisas de 
mapeamento do potencial eólico no Estado. Estabelece, ainda, que terão 
prioridade nos financiamentos o produtor rural, as pequenas empresas e as 
microempresas e as Prefeituras das regiões que apresentarem grande 
potencial para geração de energia eólica. 

O projeto cria também o Conselho Deliberativo do Programa Mineiro de 
Incentivo à Instalação de Centrais Eólicas para Geração de Energia, que será 
composto de 15 membros, entre os quais se incluem representantes dos 
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órgãos públicos ligados à matéria, assim como de entidades públicas e 
privadas. Traça as competências do Conselho e dispõe que os recursos para 
a execução do Programa serão obtidos com a arrecadação do acréscimo de 
O, 1% no valor de cada conta de energia elétrica e com o repasse de 30% do 
total dos recursos que a CEMIG terá de investir na produção de energ ia 
alternativa, além de outras fontes. Determina, ainda, que os recursos 
arrecadados comporão um fundo estadual a ser gerido na forma da Lei 
Complementar n° 27, de 1993, tendo como órgão gestor a CEMIG e como 
agente financeiro o BDMG. 

Não resta dúvida de que o objetivo da proposição é nobre, principalmente 
tendo-se em vista a atual crise energética nacional , que requer uma ação do 
poder público visando ao estimulo e à orientação da população para o uso de 
energias alternativas. Entretanto, antes de entrarmos na análise da 
constitucionalidade da matéria, cumpre-nos informar que tramitam nesta 
Casa outros dois projetos de lei objetivando o incentivo à geração e ao uso 
de energias alternativas. O primeiro deles, o Projeto de Lei n° 1.462/2001 , 
recebeu parecer concluindo pela inconstitucionalidade, por tratar de matéria 
de competência legislativa da União e por contrariar dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, no que se refere à renúncia de receita. O outro, o 
Projeto de Lei n° 1.529/2001 , que criava o Programa de Incentivo à Energia 
Solar, recebeu, nesta Comissão, parecer concluindo pela constitucionlidade 
na forma do Substitutivo n° 1, que ampliou o seu alcande, transformando-o 
em diretrizes para a política estadual de incentivo às energias alternativas. 
Dessa forma, embora fosse prudente a anexação desta proposição ao 
Projeto de Lei n° 1.529/2001 , as nomas regimentais não o permitem, uma vez 
que o substitutivo apresentado não se transformou em vencido. Assim, 
passaremos ao exame da matéria de acordo com os preceitos constitucionais 
e legais vigentes no País. 

Primeiramente, é preciso analisar esta proposição à luz do art. 22, inciso 
IV, da Constituição Federal, que confere à União competência privativa para 
legislar sobre energia, assim como à luz 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 com o objetivo de incentivar e 
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patrocinar políticas de desenvolvimento energético. Registre-se, por 
oportuno, que a competência do Estado para promover e incentivar a sua 
política de desenvolvimento energético é uma competência material e está 
vinculada á 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 O, 1% do valor de cada 
conta de energia elétrica, está invadindo a seara de competência reservada 
ao ente ao qual 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 vício formal 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 vicio de iniciativa, para 
viabilizarmos a criação desse Conselho. Entretanto, modificamos a sua 
composição de modo que a sociedade civil tenha paridade representativa e 
liberdade na indicação de seus representantes. 

Informamos amda que a criação do fundo previsto no parágrafo único do 
art. 7° do projeto não obedece aos requisitos traçados pela Lei 
Complementar n° 27, de 18/1/93, que regula a instituição de fundos no 
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Estado, tais como as normas e as condições de seu funcionamento, o 
prazo de duração do fundo ou o prazo para a concessão de financiamento 
com seus recursos, as especificações das contrapartidas a serem exigidas 
dos beneficiários, a existência de grupo coordenador, entre outras. Ressalte-
se, também, como já exposto, que os recursos indicados para a formação do 
fundo não encontram respaldo constitucional, uma vez que o Estado não tem 
competência para legislar sobre tarifa de energia elétrica. 

Dessa forma, visando á 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 á União, assim como o princípio da 
separação dos Poderes. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.558/2000 na 
forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia eólica no Estado e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O poder público desenvolverá ações visando ao desenvolvimento e 

á implantação do uso de energia eólica no Estado. 
Art. 2° - O poder público, por meio dos órgãos competentes: 
I - promoverá estudos visando á ampliação do uso de energia elétrica a 

partir da energia eólica; 
11 - promoverá campanhas educativas sobre as vantagens do uso da 

energia eólica; 
111 - financiará ações que incentivem a produção e a aquisição de 

equipamentos geradores de energia eólica; 
IV - financiará pesquisas de mapeamento do potencial eólico no Estado e 

outras, pelas entidades envolvidas no tema; 
V- concederá benefícios tributários ás empresas destinadas á produção de 

equipamentos geradores de energia eólica, observados os preceitos da Lei 
Complementar n° 101 , de 4/5/2000. 

Art. 3° - Fica criado o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento e 
Implantação do Uso de Energia Eólica no Estado, composto de dezesseis 
membros, que representarão, paritariamente, o poder público e a sociedade 
civil. 

Art. 4°- Integram o Conselho a que se refere o art. 3°: 
I - um representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; 
11 - um representante da Secretaria de Estado de Minas e Energia; 
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111- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais; 
V- um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais; 
VI - um representante da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 

Vil - um representante da Universidade Federal de Minas Gerais; 
VIII- um representante da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais; 
IX- oito representantes da sociedade civil escolhidos conforme o disposto 

no § 2° deste artigo. 
§ 1° - Os órgãos e as entidades a que se refere o "caput" deste artigo serão 

representados por seu titular ou por servidor por ele indicado, a quem será 
delegado igual poder de decisão. 

§ 2° - As entidades não governamentais que atuam na área de produção de 
energia no Estado reunir-se-ão em fórum próprio, convocado pela Secretaria 
de Estado de Minas e Energia para escolherem os oito representantes da 
sociedade civil e respectivos suplentes que integrarão o Conselho 
Deliberativo de Desenvolvimento e Implantação do Uso de Energia Eólica no 
Estado. 

§ 3° - O regulamento do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento e 
Implantação do Uso de Energia Eólica no Estado poderá estabelecer critérios 
de regionalização e rodízio para a representação das entidades não 
governamentais. 

§ 4° - Os membros do conselho não serão remunerados, tendo-se em v1sta 
o caráter relevante de suas funções. 

Art. 5° - Compete ao Conselho Deliberativo: 
I - deliberar a respeito das medidas a serem adotadas no Estado visando à 

implementação do uso da energia eólica, à captação e à aplicação dos 
recursos; 

11 - promover estudos para viabilizar e ampliar a atuação do poder público 
no incentivo ao uso da energia eólica; 

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 sobre o 
assunto; 

V - incentivar a articulação entre os órgãos governamentais responsáveis 
pela execução da política energética no Estado; 

VI - propor, incentivar e acompanhar programas de geração de energia 
eólica; 

Vil- zelar pela execução da pol ítica estadual de incentivo à geração de 
energia eólica, atendidas: 
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b) os problemas e as potencialidades específicos de cada região do 
Estado; 

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, 26 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon Melo -

Márcio Kangussu - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1 566/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe 
estabelece a política estadual de reciclagem de materiais. 

Publicada no "Minas Gerais" de 2/6/2001, foi a proposição dtstribuida às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentána para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 1.566/2001 dispõe sobre a política estadual de 

reciclagem de materiais com o objetivo de incentivar o uso, a comercialização 
e a industrialização de materiais recicláveis, tais como sucatas de metais 
ferrosos e não ferrosos, plásticos, entulhos da construção civil , etc. 

Para a consecução desses objettvos, determina ao Execut1vo incentivar a 
criação de dtstritos industriais voltados para a indústria de materiais 
recicláveis e o desenvolvimento de projetos de utilização de materiais 
descartáveis e apoiar a criação de centros de prestação de serviços e de 
comercialização e distribuição desses produtos. Nesse senttdo, o Estado 
deverá adotar diversas medidas de natureza tributária, entre as quais 
destacamos o regime de substituição tributána, a criação de área de 
neutralidade fiscal e o diferimento e a suspensão da incidência do ICMS. 

Constitucionalmente, essa iniciativa parlamentar encontra respaldo no art. 
174, "caput", da Constituição Estadual, que precettua, textualmente: 

"Art. 17 4 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da let, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determmante para o setor público e tndtcativo para 
o setor privado". 
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incremento de atividade econômica. 
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Ambientalmente, o poder público deve incentivar a reutilização e a 
reciclagem de materiais. Com efeito, a Lei Federal n° 6.938, de 31/8/81 , 
preceitua, no art. 4°, I e 11, que a política nacional do me1o ambiente tem por 
escopo a compabilização do desenvolvimento econõm1co-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilibno ecológico e a 
definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e 
ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses dos entes da Federação. 

Destarte, o projeto, do ponto de vista material, está em conformidade com o 
ordenamento em vigor. Quanto à deflagração do processo, também não se 
vislumbra óbice, em face das regras de iniciativa prescritas na Constituição 
do Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.566/2001 . 
Sala das Comissões, 26 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Dilzon Melo -

Agostinho Silveira - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.095/2000 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a utilização de programas de informática abertos e livres na 
administração pública estadual. 

Aprovado, em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, vem, agora, o projeto 
a esta Comissão para receber parecer de 2° turno, nos termos do art. 189 do 
Reg1mento Interno. 

Segue em anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição em exame visa a estabelecer que a administração pública 
estadual dos três Poderes adquira, sempre que possível, programas de 
mformát1ca abertos e livres. 

A medida proposta atende ao princípio da economicidade, possibilitando à 
admimstração pública estadual adquirir produto de mesma qualidade por 
preço inferior ao do concorrente. Ainda, atende ao princípio da padronização 
ao exigir compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho. 

Vale ressaltar que a própria legislação federal caminha nesse sentido. O 
art. 11 da Lei Federal n° 9.609, de 1998, dispõe que, nas transferências de 
tecnolog1a de programa de computador, o Instituto Nacional de Propriedade 
lndustnal fará o reg1stro do respectivo contrato, sendo necessária a entrega, 
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por parte do fornecedor de tecnologia, da documentação completa, em 
especial do código fonte comentado, de memorial descritivo, especificações 
funcionais internas, diagramas, fluxogramas e autos dados técnicos 
necessários à absorção da tecnologia. 

Assim, não vemos nenhum óbice à aprovação da matéria nesta Casa. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.095/2000 
na forma do vencido no 1° turno. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.095/2000 

Dispõe sobre a utilização de programas de informática abertos e livres na 
administração pública estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam os órgãos e entidades da administração pública direta e 

indireta do Estado de Minas Gerais obrigados a utilizar, sempre que possível , 
programas abertos ou livres em seus sistemas de informática. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por: 
I - programa aberto aquele em que o usuário tem acesso irrestrito ao 

código fonte, podendo alterá-lo para que fique adequado às suas 
necessidades específicas; 

11 - programa livre aquele disponível gratuitamente na rede mundial de 
computadores ou em qualquer outra fonte. 

Art. 2° - Quando promover a alteração de programa aberto, o Estado 
manterá a indicação do programa original e esclarecerá o usuário sobre a 
modificação introduzida. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Cabo Morais -

Cristiano Canêdo - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.415/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Governador do Estado enviou, por meio da Mensagem n° 183/2001 , o 
projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel 
de propriedade do Estado ao Município de Caxambu. 

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma apresentada, cabe agora a esta 
Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2° turno, nos termos do art. 102, 
VII , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com a mensagem do Chefe do Poder Executivo, o imóvel 
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mencionado no relatório, constituído de terreno urbano medindo 
183,90m2 , a ser desmembrado da área da Escola Estadual Domingos 
Gonçalves de Mello, tem por finalidade perm1tir o alargamento da R. José 
Juvêncio Sacramento, benefício amplamente reclamado pela comunidade, 
tendo em vista o aumento do fluxo de veículos no local. 

Conforme nossa manifestação na discussão da matéria no 1° turno, o 
projeto de lei em análise não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário â sua aprovação. 

O pedido de autorização legislativa vem atender ao disposto no art. 18 da 
Constituição Estadual e na Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta 
o art. 37, XXI , da Constituição Federal e estabelece normas gerais sobre 
licitação e contratos da administração pública. 

Saliente-se, finalmente, que a transação se reveste de Interesse público 
relevante, já que a administração municipal pretende não só alargar a 
referida rua como também dar-lhe nova estrutura, pois a sua pista de 
rolamento já apresenta fendas que podem torná-la intransitável, causando 
graves transtornos a seus usuários. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.415/2001 

no 2° turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27de junho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Rogério Correia -

Eduardo Brandão 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.511/2001 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.511 /2001 altera 
a Lei n° 10.366, de 1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -IPSM. 

No 1° turno, o projeto foi aprovado com as Emendas n°s 1. 2 e 3, da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão para receber parecer para o 2° 
turno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto em exame altera dispositivos da Lei n° 10.366, de 28/12/90. no 
que tange âs definições de estipêndio de benefício e estipêndio de 
contribuição e determina o valor global da pensão por morte de segurado. 

Conforme afirmado por esta Comissão em seu parecer para o 1° turno, a 
ampliação do conceito de estipêndio de contribuição tem reflexos positivos na 
situação financeira da entidade de previdência, por ocasionar aumento de 
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Ao estabelecer que o estipêndio de benefício é igual ao último estipêndio 
de contribuição e que o valor global da pensão será igual ao estipêndio de 
benefício do segurado, o projeto atende determinação constitucional quanto 
ao valor das pensões. 

No decorrer de sua tramitação, no 1° turno, o projeto recebeu emendas da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, inspiradas no Projeto 
de Lei n° 1.233/2000, que foi anexado á proposição em epígrafe. 

Parece-nos, contudo, que a redação do§ 1° do art. 5° da Lei n° 10.366, de 
1990, modificado pelo art. 2° do projeto, pode levar ao entendimento de que é 
facultado ao segurado compulsório que, permanecendo na condição de 
militar estadual, tiver seus vencimentos ou proventos suspensos optar por 
contribuir para o IPSM ou para outro regime de previdência a que estiver 
sujeito. Na verdade, se o militar, em seu afastamento, exercer atividade que o 
vmcule, por exemplo, ao Regime Geral de Previdência Social, não terá a 
possibilidade de deixar de contribuir para esse regime. Poderá, sim, optar por 
permanecer vinculado também ao IPSM. Nesse sentido, apresentamos a 
Emenda n° 1. 

As Emendas n°s 2 e 3, que apresentamos, acrescentam parágrafos ao art. 
7° da Lei n° 10.366, de 1990, modificado pelo art. 3° do projeto. O primeiro 
parágrafo diz respeito ao parcelamento das contribuições em atraso do 
segurado compulsório que, havendo perdido essa condição, vier a readquiri-
la. J á o segundo parágrafo refere-se à utilização, pelo segurado beneficiário 
de precatório judiciário incluído no orçamento fiscal do Estado, de seu crédito 
para quitação das contribuições de que seja devedor. 

Dessa forma, entendemos que o projeto merece a nossa aprovação. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
1.51 1/2001 , no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas 
n°s 1. 2 e 3, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dé-se ao§ 1° do art. 5° da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, a 

que se refere o art. 2° do vencido , a seguinte redação: 
"Art. 2°- .................. .............. ...... ...... ............ . 
'Art. 5°- ...................................................... .. 
§ 1° - O segurado compulsório que, permanecendo na condição de militar 

estadual , tiver suspensos seus vencimentos ou proventos poderá optar por 
continuar a recolher contribuição previdenciária ao IPSM.'.». 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se ao art. 7° da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, a 
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que se refere o art. 3° do vencido, o seguinte§ 1°· 

"Art. 3°- ..... .................................................. . 
'Art. 7°- ...... ....... ..................................... ...... . 
§ 1°- O recolhimento da contribuição de que trata o "caput" deste artigo e o 

da mencionada no § 4° do art. 5° será feito mediante o desconto mensal de 
10% (dez por cento) do valor do vencimento do segurado, até perfazer o 
montante da contribuição devida.'.". 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se ao art. 7° da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, a 

que se refere o art. 3° do vencido, o seguinte § 2°: 
"Art. 3° - ...... ..................................................... . 
'Art. 7°- ............................................ ................. . 

§ 2°- Caso o segurado seja beneficiário de precatório judiciário incluído no 
orçamento fiscal do Estado, poderá utilizar seu crédito para quitação das 
contribuições em atraso.'.". 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Cabo Mora1s -

Sargento Rodrigues. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI W 1.511 /2001 

Altera a Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o 
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM. 

Art. 1°- Os incisos 11 e 111 do art. 2° da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 
1990, alterado pela Lei n° 12.565, de 7 de julho de 1997, passam a vigorar 
com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido de parágrafo único: 

"Art. 2°- ... ......................................................... . 
I - ······································································· 
11 - estipêndio de contribuição: a soma paga ou devida a titulo de 

remuneração ou de retribuição, referente a vencimentos, gratificações, 
inclusive de função, adicionais por tempo de serviço, abonos provisórios, 
proventos de aposentadoria e vantagens pessoais por direito adquirido; 

111 - estipêndio de beneficio: o último estipêndio de contribuição do 
segurado; 

Parágrafo único - Para o cálculo do estipêndio de contribuição, excluem-se 
os valores correspondentes ao abono família e pagamentos de natureza 
indenizatória e incluem-se os valores relativos a deduções eventuais e 
parcelas descontadas por ausências ao serviço ou aplicação de 
penalidades.·. 
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Art. 2° -O art. 5° da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 5° - Ao órgão estadual encarregado de processar o pagamento de 

vencimentos de segurado compulsóno compete descontar e recolher ao 
IPSM o valor da contribuição previdenciária prevista no § 2° do art. 4°, 
observado o disposto na Lei n° 13.404, de 15 de dezembro de 1999. 

§ 1° - O segurado compulsório que, permanecendo na condição de militar 
estadual , tiver suspensos seus vencimentos ou proventos poderá optar por 
permanecer recolhendo contribuição previdenciária ao IPSM ou a outro 
regime previdenciário, nos termos da Constituição da República e da 
legislação vigente. 

§ 2° - Nas hipóteses do parágrafo anterior, optando o segurado por 
permanecer vinculado ao IPSM, será sua a responsabilidade pelo 
recolhimento do total da contribuição previdenciária devida. 

§ 3° - O segurado que perder a condição de militar será automaticamente 
excluído do IPSM. 

§ 4° - Na hipótese de reintegração de militar excluído do serviço público 
será recolhida a contribuição social relativa ao período em que ficou afastado, 
contando-se esse tempo para todos os efeitos legais.". 

Art. 3° -O art. 7° da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, passa 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7°- O segurado compulsório que, havendo perdido essa condição, vier 
a readquiri-la, sofrerá o desconto da contribuição devida, salvo no caso de ter 
contribuído para outro regime de previdência social sujeito à compensação 
financeira, ou se tiver contribuído como segurado facultativo.". 

Art. 4°- O "caput" do art. 23 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, 
passa a v1gorar com a seguinte redação: 

"Art. 23 - O valor global da pensão será igual ao estipêndio de beneficio do 
segurado. n. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 268/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 268/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Elói Mendes o imóvel que 
especifica, foi aprovado no 2° tu mo, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técn ica 
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. 
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PROJETO DE LEI N° 268/99 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Elói Mendes o imóvel 
que especifica. 

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

Mendes o imóvel situado nesse município, constituído de um terreno com 
área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados) e benfeitorias. conforme 
escritura pública de doação lavrada às fls. 190 e 191 do livro 38, no Cartóno 
de Registro do 1° Ofício de Notas da Comarca de Elói Mendes. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se ao 
funcionamento da escola municipal de ensino pré-primário e à construção de 
um galpão para abrigar oficinas pedagógicas. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Mart1ns, relator - Dalmo Ribe1ro 

Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 358/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 358/99, do Deputado João Paulo, que torna obrigatória 

a notificação ao órgão executivo de trânsito dos recursos julgados 
procedentes pela Junta Administrativa de Recursos e Infrações- JARI -e dá 
outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 
ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° 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° 358/99 
Dispõe sobre a notificação ao órgão executivo de trânsito do conteúdo das 

decisões proferidas pelas instâncias administrativas ou judiciais sobre os 
feitos relativos a infrações às leis de trânsito e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As instâncias administrativas do Estado criadas para deliberar 

sobre recurso proposto contra penalidade imposta por infração às leis de 
trânsito notificarão ao órgão executivo de trânsrto o teor das decisões por 
elas exaradas. 
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Art. 2° - Quando se tratar de decisão judicial transitada em JUlgado, o 

Poder Judiciário, por meio de mandado, intimará o órgão executivo de 
trânsito sobre o teor das decisões proferidas. 

Art. 3° - No caso de revisão da penalidade por via administrativa ou judicial, 
será a decisão considerada como prova de falta disciplinar comet1da pelo 
agente que atestar, equivocadamente, a ocorrência de infração 

§ 1° - A falta disciplinar a que se refere o "caput" deste artigo será 
registrada na ficha funcional do agente de trânsito responsável pela autuação 
mdevida. 

§ 2° - Será dada ciência do registro de que trata o § 1 o ao agente 
responsável, garantido seu direito a ampla defesa. 

Art. 4°- Os lançamentos relativos à falta disciplinar a que se refere o art. 3°, 
constantes nas fichas funcionais dos agentes de trânsito, serão considerados 
para fins de bloqueio de promoção ou de gratificação, para a aplicação de 
penalidades previstas em lei, decreto ou regulamento e para a demissão do 
serv1dor público por insuficiência de desempenho, nos termos da Emenda à 
Constituição Federal n° 19, de 4 de junho de 1998. 

Art. 5° - A atribuição de fiscalizar o trânsito e de autuar infratores da 
legislação de trânsito será exercida com exclusividade por agente 
competente, dentro dos limites geográficos e nos horários estabelecidos em 
escala de serviço. 

Art. 6° - Nos municípios que optarem por instituir fiscalização de trânsito 
própria, fica vedada a atuação concorrente da fiscalização estadual. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 531/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 531/99, do Deputado Paulo Piau e outros, que modifica 

dispositivo da Le1 n° 12.989, de 30/7/98, alterado pela Lei n° 13.243, de 
23/6/99, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 
1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa. seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Esta Comissão propõe que o § 2° do art. 4° da Lei n° 12.989, de 1998, 
constante no art. 1° do Substitutivo n° 1, seja transformado no art. 2° da 
proposição, com o objetivo de corrigir impropriedade em sua articulação 
temporal. O dispositivo estabelece um prazo a ser contado a partir da data de 
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se apresentava, publicação da nova lei. Entretanto, na forma como 

remetia à época da publicação da lei modificada, o 
correção, tornaria inviável sua aplicação. 

que, sem a devida 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final , 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 531/99 
Dá nova redação ao art. 4° da Lei n° 12.989, de 30 de julho de 1998, que 

altera dispositivos da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 4° da Lei n° 12.989, de 30 de julho de 1998, modificado pelo 

art. 38 da Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999, e pelo art. 4° da Lei n° 
13.741 , de 29 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder às cooperativas o 
parcelamento, em até cem parcelas mensais, do crédito tributário formalizado 
até 31 de dezembro de 2000, inscrito ou não em divida ativa, ajuizada ou não 
sua cobrança. 

Parágrafo único - Ficam anistiados as multas de mora, as multas de 
revalidação, as multas isoladas e os juros moratórios referentes ao crédito 
tributário de que trata o "caput" deste artigo aplicados até a data nele fixada .". 

Art. 2°- Os beneficios de que trata o art. 4° da Lei n° 12.989, de 30 de julho 
de 1998, com a redação dada por esta lei, poderão ser requeridos no prazo 
de sessenta dias contados da data de publicação desta lei. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 754/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Resolução n° 754/99, de autoria do Deputado Luiz Tadeu 

Leite, que aprova convênio celebrado entre os Municípios de Juvenilia e 
Montalvãnia para modificação de limite territorial, foi aprovado no 2° turno, na 
forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a segu1nte redação final , 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 754/99 
Aprova convênio celebrado entre os Municípios de Juveniha e Montalvânia 
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para modificação de limite territorial. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- Fica aprovado o convênio celebrado em 30 de novembro de 1999, 

entre os Municípios de Juvenilia e Montalvãnia para modificação de limite 
territorial nos termos autorizados pela Lei n° 60, de 29 de novembro de 1999, 
do Município de Juvenília, e pela Lei n° 786, de 29 de novembro de 1999, do 
Município de Montalvãnia. 

Art. 2° - A descrição de limites intermunicipais referente ao Município de 
Juvenilia, prevista no item XXXIX do Anexo 11 da Lei n° 12.030, de 21 de 
dezembro de 1995, passa a ter a seguinte redação: 

"XXXIX- Mun1cípio de Juvenilia 
desmembrado do Município de Manga 
1 - Com o Município de Montalvãnia: 
Começa no d1v1sor de águas dos rios Calindó e Cochá, no ponto fronteiro à 

cabeceira do córrego Mamoneiras; daí, por espigão, segue até o ponto 
fronteiro à cabeceira mais ocidental do riacho do Espinho; alcança essa 
cabeceira e desce pelo riacho até o rio Cochá e, por este, até o ponto de 
onde parte a reta que liga a foz do riacho do Paiol à foz do sangradouro da 
lagoa da Barra Aberta. no rio Carinhanha; seguindo em rumo, atinge esta 
última foz. 

2- Com o Estado da Bahia: 
Começa no rio Carinhanha, na foz do sangradouro da lagoa da Barra 

Aberta, continua pela divisa interestadual de Minas Gerais e Bahia até a 
confluência dos nos Calindó e São Francisco. 

3 - Com o Município de Manga: 
Começa na divisa interestadual de Minas Gerais e Bahia, na confluência 

dos rios Calindó e São Francisco; sobe pelo rio Calindó até a lagoa Torta; 
dai , em rumo, alcança a lagoa da Aldeia, no córrego Seco da Escura; sobe 
por esse córrego até a sua cabeceira e, por espigão, alcança a foz do 
córrego Pau Preto, no córrego Jatobá; sobe o córrego Jatobá até a sua 
cabeceira e prossegue pelo esp1gão divisor de águas dos rios Calindó e 
Cochá, passando pelo morro Vermelho, até alcançar o ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Mamoneiras.". 

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 955/2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 955/2000, do Deputado José Milton, que obriga os 
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laboratórios a notificar os médicos de pacientes do SUS sobre os 
resultados de exames que comprovem doenças com risco de vida para o 
paciente, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa. seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do arl 
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° 955/2000 
Toma obrigatória a notificação aos médicos de pacientes do Sistema Único 

de Saúde - SUS - do resultado de exame que comprove a existência de 
doença que acarrete risco de vida para o paciente. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os laboratórios particulares e os contratados e conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde - SUS -ficam obrigados a notificar aos 
médicos os resultados de exames que indiquem a existência de doenças que 
possam colocar em risco a vida do paciente. 

§ 1 o - As doenças a que se refere o "caput" deste artigo serão definidas em 
regulamento. 

§ 2°- Os médicos notificados na forma do "caput" deste artigo encarregar-
se-ão, pelos meios de que dispuserem, de convocar o paciente para informá-
lo do diagnóstico e do prognóstico de sua doença. 

Art. 2° - Os laboratórios particulares e os contratados e conveniados 
integrantes do SUS que descumprirem esta lei estão sujeitos às seguintes 
penalidades: 

I - advertência, na primeira ocorrência ; 
11- multa, no valor de 1000 UFIRs (mil Unidades Fiscais de Referência), na 

segunda ocorrência; 
111 - multa equivalente ao dobro do valor estipulado no inciso 11 , nas 

ocorrências subseqüentes. 
Parágrafo único - Os responsáveis por laboratório do Estado que 

descumprir esta lei sujeitam-se às sanções administrativas previstas na 
legislação pertinente. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 
dias contados de sua publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contráno. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.238/2000 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Le1 n° 1.238/2000, do Deputado Luiz Menezes, que autoriza o 
Poder Executivo a denominar o ano de 2002 de Ano de Carlos Drummond de 
Andrade, foi aprovado em turno ún1co, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Com1ssão, 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° 1.238/2000 
Autoriza o Poder Executivo a declarar o ano de 2002 Ano Carlos 

Drummond de Andrade. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta· 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a declarar o ano de 2002 Ano 

Carlos Drummond de Andrade. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contráno 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.498/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.498/2001 , do Governador do Estado, que autoriza o 

Poder Executivo a destinar recursos provenientes de dividendos ou juros 
sobre o capital próprio recebidos da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG - para a implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé e dá outras 
providências, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo 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° 1.498/2001 
Autoriza o Poder Executivo a destinar, para a implantação da Usina 

Hidrelétrica de lrapé, recursos provenientes de dividendos ou juros sobre o 
capital próprio recebidos da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 
- e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos no montante 

de RS 90.000.000,00 (noventa milhões de rea1s), provenientes de dividendos 
ou juros sobre o capital próprio, referentes à participação acionána do Estado 
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na Companhia Energética de Minas Gerais- CEMIG -. para a implantação 
da Usina Hidrelétrica de lrapé. 

Art. 2°- Os recursos de que trata o art. 1° serão aplicados a partir de 2002, 
em parcelas anuais de até R$22.500.000,00 (vinte e dois milhões e 
quinhentos mil reais). 

§ 1° - As parcelas previstas no "caput" deste artigo serão aplicadas na 
implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé diretamente pela CEMIG nas 
datas fixadas para o pagamento dos dividendos ou juros sobre o capital 
próprio, em cada exercício financeiro. 

§ 2° - Caso os valores a que fizer jus o Estado a título de dividendos ou 
juros sobre o capital próprio, referentes à sua participação acionária na 
CEMIG, em cada exercício financeiro imediatamente anterior às aplicações 
sejam inferiores à parcela de que trata o "caput" deste artigo, serão eles 
destinados integralmente à implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé. 

Art. 3°- A destinação de recursos de que trata o art. 1° confere ao Estado o 
direito à subscrição de debêntures não conversíveis em ações, a serem 
emitidas pela CEMIG, no valor correspondente aos recursos destinados, 
resgatáveis no prazo de vinte e cinco anos contados a partir das respectivas 
datas de emissão e corrigidas pelo Índice Geral de Preços do Mercado -
IGPM -. da Fundação Getúlio Vargas, ou por índice oficial equivalente. 

Art. 4° - A autorização referente a cada parcela, a partir da segunda, 
condiciona-se à emissão, pela CEMIG, das debêntures relativas à parcela 
antenor. 

Art. 5° - Fica a CEMIG autorizada a constituir sociedade com a finalidade 
especifica de implantar e explorar a Usina Hidrelétrica de I rapé. 

§ 1° - Para a constituição da sociedade prevista no "caput" deste artigo, 
poderá ser admitido sócio privado, escolhido mediante processo licitatório, 
nos termos da legislação pertinente. 

§ 2° - Entre os critérios a serem adotados no processo licitatório previsto no 
§ 1°. constará o da oferta de maior ágio. 

§ 3° - o ág1o apurado no processo licitatório será utilizado para o resgate 
antec1pado das debêntures de que trata o art. 3° ou para a redução 
proporcional da destinação de recursos pelo Estado. 

§ 4° - Caso o ágio exceda o montante de recursos aplicados pelo Estado, o 
excedente serà destinado à implantação da Usina Hidrelétrica de lrapé. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.283/2001 
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Relatório 
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De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição sob análise requer ao 
Presidente da Casa seja endereçado oficio ao Comandante-Geral da Polícia 
Militar de Minas Gerais solicitando as seguintes informações: 

I - o efetivo da PM na ativa; 
11 - o número de batalhões, companhias, pelotões e destacamentos com 

detalhamento quantitativo do efetivo; 
111 -a frota de ve ículos disponível. 
Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 

parecer, nos termos do art. 79, VIII , "c", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A Constituição do Estado, em seu art. 54, § 3°, confere à Assembléia 
Legislativa a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informações ás 
autoridades do Estado, em especial ao Comandante-Geral da Policia Militar, 
para exercer o papel de que foi constitucionalmente incumbida. Entretanto, 
com relação ao quadro do efetivo da Policia Militar e á sua organização 
básica, objetos do pedido de informação, temos a dizer que estão previstos 
na Lei n° 11 .099, de 18/5/93. 

Após sua análise, verificamos que os integrantes do efetivo da Polícia 
Militar está fixado em 45.758, divididos em oficiais e praças, lotados nos 
quadros, nas categorias, nos postos e nas graduações constantes no anexo 
da lei referida acima. 

A guisa de informação, o quadro de oficiais, é o seguinte: 1.855 oficiais, 
577 oficiais de saúde, 20 capelães, 40 oficiais especialistas, 422 oficiais de 
administração. 

Por sua vez, o quadro de praças, constituído por Subtenente, Primeiro-
Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado, apresenta 
a seguinte divisão: 35.827 praças, 5.032 praças bombeiros militares, 1.985 
praças especialistas. 

As unidades e frações da PM, incumbidas de executar as atividades-fins da 
corporação, que é o policiamento ostensivo, para assegurar o cumprimento 
da lei, e a manutenção da ordem pública, são estruturadas em batalhões, 
companhias e grupos. O batalhão tem no máximo seis companhias; estas, no 
máximo, seis pelotões; estes, no máximo, seis grupos, como dispõe o art. 53 
da Lei n° 9.089, de 1985. 

Por sua vez, o Decreto n° 41.478, de 20/12/2000, que aprova o Quadro de 
Organização e Distribuição da PM, traz em seu anexo o número de policiais 
lotados nas respectivas áreas, denominadas comandos regionais da PM 
(CRPM), que apresentam a seguinte divisão: 

1a CRPM: 6°, 11°, 14°, 19° e 26° BPM, 1a Cia. PRV e 1a Cia. PFLO, 
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totalizando 258 oficiais; 

23 CRPM: 7°, 12° e 23° BPM, 23 Cia. PRV e 23 Cia. PFLO, totalizando 139 
oficiais; 

33 CRPM: 3°, 10° e 30° BPM, 33 Cia. PRV e 33 Cia. PFLO, totalizando 134 
oficiais; 

43 CRPM: 2°, 9°, 21° e 27° BPM, 33 Cia. REC, 43 Cia. PRV e 43 Cia. PFLO, 
totalizando 196 oficiais; 

53 CRPM: 4° BPM, 33 Cia. PM lnd, 43 Cia. PM lnd, 53 Cia. PRV, 53 PFLO, 
totalizando 89 oficiais; 

63 CRPM: 8°, 20°, 24° e 29° BPM, 53 Cia. PM lnd, 63 Cia. PRV, 6° PFLO, 
totalizando 196 oficiais; 

73 CRPM: 18°, 25°, 31°, 33° BPM, 13 Cia. PM lnd, 23 Cia. PM lnd, 63 Cia. 
PM lnd. 73 Cia. PM lnd, 13 Cia. Rec 73 Cia. PRV, 73 Cia PFLO, totalizando 
254 oficiais; 

83 CRPM: 1° . 5°, 13° 16° 22° e 34° BPM, Cia. PrpAer, Cia. PGd, 13 Cia. 
Ptran, totalizando 527 oficiais; 

93 CRPM: 17° e 32° BPM, go e 103 Cia. PM lnd, 23 C ia. Rec, 93 Cia. PRV, 
93 PFLO, totalizando 134 oficiais; 

103 CRPM: 15° e 28° BPM, 1Q3 Cia. PRV e 1Q3 PFLO, totalizando 95 
oficiais. 

Diante de tais considerações, entendemos que as duas primeiras questões 
apresentadas pelo parlamentar estão respondidas no referido decreto e na 
Le1 no 11 .099, de 18/5/93. 

Por isso, achamos por bem acatar apenas a últ1ma indagação. pois é 
importante saber da frota de veículos disponível na PM, no mtuito de verificar 
se o número é adequado para atender às necessidades da população no que 
tange à segurança pública. 

Apresentamos substitutivo ao final do parecer, para excluir os dois 
primeiros itens da solicitação. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 

2.283/2001 na forma do Substitutivo n°1 , a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO N°1 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa: 
O Deputado que este subscreve requer a V.Exa. nos termos regimentais, 

seja encammhado oficio ao Comandante-Geral da Pol icia Militar solicitando 
informação sobre o número de veículos que compõe a frota da Policia Militar 
do Estado de Minas Gerais, detalhando o uso de cada tipo. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 26 de junho de 2001 . 
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto Coelho -



Ivo José- Olinto Godinho- Mauri Torres- Álvaro Antônio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 
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-O Sr. Presidente despachou, em 27/6/2001, as seguintes comunicações: 
Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento da Sra. Soraia 

de Oliveira Carvalho, ocorrido em 21/6/2001 , nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Geraldo Rezende, notificando o falecimento do Sr. Evandro 
Carlos de Andrade, ocorrido em 25/6/2001, no Rio de Janeiro, RJ. (-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 Canopus Empreendimentos e Incorporações 

Ltda. por seus 30 anos de atividades (Requerimento n° 2.278/2001 , do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Grupo Palimontes por seus 30 anos de atividades 
(Requerimento n° 2.280/2001 , do Deputado Paulo Piau); 

de congratulações com o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 
pelos dez anos de sua criação (Requerimento n° 2.298/2001 , do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com a Escola Estadual Vicente Landi Júnior, no 
Município de Caldas, pelos seus 50 anos (Requerimento n° 2.299/2001 , do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Domingos Soares Vilella, Prefeito 
Municipal de Vargem Bonita (Requerimento n° 2.301/2001 , do Deputado lrani 
Barbosa) ; 

de congratulações com o Sr. Luiz Ribeiro, pelo lançamento do livro "Corpos 
â Venda·· (Requerimento n° 2.313/2001, da Deputada Elbe Brandão). 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE JUNHO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 261 3 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 28/6/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 13 Parte: 13 Fase (Expediente): Ata -
23 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 1.617 a 1.620/2001 - Requerimentos n°s 2.363 a 2.373/2001 -
Requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho, João Batista de 
Oliveira, Dinis Pinheiro (3) e Agostinho Silveira - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Administração Pública e de Me1o Ambiente 
e dos Deputados Miguel Martmi e Marco Régis - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Márcio Kangussu, Amilcar Martins, Doutor Viana e 
Márcio Cunha - 23 Parte (Ordem do Dia): 13 Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro (2). Agostinho 
Silveira e Alberto Pinto Coelho; deferimento - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados João Batista de Oliveira e Dinis Pinheiro; 
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.314/2000; 
aprovação- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 951/2000; votação do 
projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1, salvo 
subemenda; aprovação; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1; rejeição 
-Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.264/2000; encerramento da 
discussão; votação do projeto, salvo emenda; rejeição; prejudicialidade da 
Emenda n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 168/99; 
apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; votação do 
projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1° turno; votação 
da Emenda n° 1; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
1.025/2000; encerramento da discussão; aprovação na forma do vencido em 
1° turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.052/2000; aprovação 
na forma do vencido em 1° turno com as Emendas n°s 1 a 4 - Discussão, em 
2° tumo, do Projeto de Lei n° 1.235/2000; aprovação - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 1.321/2000; aprovação - Encerramento - Ordem 
do Dia. 

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

Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
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Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais 
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio- lvair Nogueira -João Batista de Oliveira -João Leite - João Paulo 
- João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique 
- José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - 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) - Às 14h15min, a lista de 

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

13 Parte 
13 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°- Secretário, procede à leitura da ata da 

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.617/2001 

Cria o Fundo Estadual de Qualificação Profissional e de Apoio à Geração 
de Renda em Minas Gerais, com os recursos do PASEP, e dá outras 
providências. 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e 
eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei : 

Art. 1° - Fica instituído o Fundo Estadual de Qualificação Profissional dos 
Servidores Públicos e de Apoio a Projetos de Geração de Renda, vinculado à 
SETASCAD e gerido pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e 
Geração de Renda, ao qual incumbe deliberar em caráter permanente sobre 
as políticas públicas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e 
renda e à qualificação profissional no Estado. 
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Art. 2° - Os recursos oriundos da Lei n° 13.270, de 27 de julho de 1999, 

e advindos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PASEP-. instituído pela Lei Complementar Federal n° 8, de 3 de dezembro 
de 1970, serão destinados á formação deste Fundo Estadual de Qualificação 
Profissional e de Apoio a Projetos de Geração de Renda. 

Art. 3° - O Estado, a partir da publicação desta lei, recolherá recursos 
equivalentes á contribuição dos órgãos da administração direta e indireta 
para o PASEP-MG, no valor de um por cento das folhas de pagamento do 
Executivo, Legislativo e do Judiciário, bem como das fundações públicas e 
autarquias, ao Fundo Estadual de Qualificação Profissional e de Apoio a 
Projetos de Geração de Renda. 

Art. 4° - O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda 
do Estado de Minas Gerais, criado pela Lei n° 13.687, ao qual incumbe 
deliberar em caráter permanente sobre as políticas públicas de fomento e 
apoio á geração de trabalho, emprego e renda e à qualificação profissional no 
Estado, definirá os projetos de utilização desses recursos e acompanhará e 
fiscalizará a sua aplicação em programas anuais a serem Implementados 
pelo Fundo, dentro dos segu1ntes critérios: 

I - o Programa de Requalificação do Servidor Público da Administração 
Direta ou Indireta do Estado, bem como do Legislativo e do Judiciário, ficará 
com trinta por cento dos recursos recolhidos anualmente; 

11 - para os Programas de Geração de Renda serão destinados cinqüenta 
por cento dos recursos anualmente; 

I 11 - os restantes vinte por cento serão aplicados em pesqu1sas e estudos 
na área de trabalho e renda. 

Art. 5° - A gestão da aplicação dos recursos de que trata o inciso I do art. 4° 
desta lei caberá a uma câmara setorial do Conselho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Geração de Renda. 

Art. 6° - Os recursos de que trata a Lei n° 13.270, dos anos anteriores ao 
da publicação desta lei, caso não tenham sido aplicados durante os anos de 
1999 e 2000, passam a fazer parte do Fundo Estadual de Qualificação 
Profissional e de Apoio a Projetos de Geração de Renda, devendo o Estado 
definir um cronograma de transferência de recursos. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o 
disposto no art. 161 , I, da Constituição do Estado. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2001 . 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: Com a sanção da Lei n° 13.270, os recursos do PASEP dos 
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servidores públicos estaduais do Executivo, do Legislativo e do Judiciário 
deixaram de ser recolhidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e passaram 
a ser destinados legalmente a programas de geração de emprego e renda e 
qualificação profissional no Estado de Minas Gerais. 

Entretanto, essa lei não tem sido cumprida, e a Secretaria de Estado da 
Fazenda utiliza os recursos de forma ilegal, em outros setores. Verificamos 
que houve, em 2000, a apropriação indevida dos recursos. Constatamos 
também que os recursos que deveriam ser aplicados em qualificação e 
geração de renda no Estado, na ordem de R$15.023.037,00, foram 
transferidos, em 2000, para outras rubricas, numa flagrante ilegalidade. 
Considerando a necessidade de recursos para geração de renda e 
qualificação profissional, prevista na Lei n° 13.687, que criou o Conselho 
Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, estamos apresentando 
este projeto. 

A Lei n° 13.270 é clara, e o PASEP é um programa para a formação de um 
patrimônio do servidor público. Essa situação é agravada quando não se 
nomeia a Comissão dos Servidores, definida na lei mencionada, para 
fiscalizar a aplicação desses recursos, nem se respeitam as decisões do 
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Dessa 
forma, verificamos um impasse, na medida em que os recursos são oriundos 
de descontos praticados na folha de pagamento dos servidores e não são 
utilizados como deveriam. 

Tendo-se em vista a Lei n° 13.687. que criou o Conselho menctonado, o 
mais apropriado é vincular os recursos do PASEP a um fundo estadual 
claramente definido em lei, de forma a não permitir manipulações ilegais da 
legislação estadual e federal que criou o sistema de gestão do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador- FAT -, do qual o PASEP faz parte. 

Finalmente, consideramos a importãncia de se proverem fundos para a 
qualificação profissional e a geração de emprego e renda, tendo-se em vista 
as necessidades sociais advindas do desemprego e da demanda de 
qualificação profissional em nosso Estado. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.618/2001 
Disciplina a concessão e a revogação de isenções, benefícios e incentivos 

fiscais relativos ao ICMS e dá outras providências. 
Art. 1° - As isenções, beneficios e incentivos fiscais ou financeiro-fiscais 

relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comuntcações - ICMS - somente serão concedidos ou revogados 
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med1ante a ratificação legislativa de convênio interestadual celebrado pelo 
Poder Executivo para esse fim. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se: 
a) benefícios fiscais quaisquer medidas de que resultem a exclusão total ou 

parcial do imposto incidente, tais como as reduções da base de cálculo, os 
créditos presumidos e os diferimentos, ressalvadas, neste último caso, as 
hipóteses em que a responsabilidade pelo pagamento do imposto seJa 
efetivamente transferida para terceiros, em operações ou prestações 
posteriores que realizarem; 

b) incentivos fiscais ou financeiro-fiscais as devoluções totais ou parciais do 
imposto pago, ainda que indiretas, assim entendidas aquelas concedidas a 
título de financiamento por fundo constituído de recursos provenientes de sua 
arrecadação. 

Art. 2° - A ratificação de que trata o artigo anterior dar-se-á por meio de lei 
ordinária especifica ou de resolução, quando se tratar de simples 
prorrogação da isenção, beneficio ou incentivo. 

§ 1° - Os respectivos projetos, ambos de iniciativa do Poder Executivo, 
serão acompanhados de demonstrativo do impacto nas receitas e despesas 
orçamentárias anuais e obedecerão aos termos, limites e condições gerais 
em que a exoneração poderá ser concedida, revogada ou prorrogada, 
conforme dispuser convênio interestadual previamente celebrado para esse 
fim. 

§ 2° - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a prorrogação da 
isenção, beneficio ou incentivo fica condicionada á comprovação de que: 

a) ainda persistam as razões ou circunstâncias que deram motivo à 
respectiva concessão; 

b) foram cumpridas, quando for o caso, as condições estabelecidas quando 
da respectiva concessão. 

Art. 3° - É vedada a concessão de regimes especiais de tributação, 
Independentemente do nome ou forma utilizados, que 1mphquem a exclusão 
ou a devolução, totais ou parciais, do imposto incidente ou pago. 

Parágrafo único - Ficam revogados quaisquer isenções, benefícios e 
incentivos fiscais ou financeiro-fiscais que, após 31 de dezembro de 2001 , 
não atenderem ao disposto nesta lei, resguardados os d1reitos adquiridos em 
relação àqueles concedidos sob condição e por prazo certo. 

Art. 4° -A transação efetivar-se-á no curso de demanda judicial, quando o 
litígio envolver matéria tributável igual a objeto de reiteradas decisões do 
Supenor Tribunal de Justiça ou de decisão proferida por pelo menos dois 
terços dos membros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, definitivas de 
mérito e desfavoráveis ao Estado. 

§ 1 o - A transação deverá ser previamente aprovada por lei específica de 
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§ 2° - O projeto de lei deverá ser precedido de parecer técnico favorável de 
comissão criada por meio de resolução do Secretário de Estado da Fazenda, 
composta por um Procurador da Fazenda Estadual e três Auditores Fiscais. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 

218, "caput" e parágrafo único, da Lei n° 6.763, de 23 de dezembro de 1975, 
com a redação dada, respectivamente, pelos arts. 6° da Lei n° 13.7 41 , de 29 
de novembro de 2000, e 2° da Lei n° 13.345, de 30 de dezembro de 1999. 

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2001 . 
Bancada do PT 
Justificação: Os recentes acordos celebrados pelo Governo Estadual, em 

especial o Acordo de Transação com a Vale do Rio Doce, demonstram a 
importância da adequação da legislação atual, que, mudada recentemente 
com o objetivo de flexibilizar acordos da Fazenda Pública com os 
contribuintes, ensejou o mau uso pelo Executivo da ampliação de poderes 
que lhe foram outorgados, gerando acordos eivados de irregularidades e 
lesivos ao interesse público. 

Importa ressaltar que o projeto de lei ora proposto não inova a legislação 
federal. O art. 97 do Código Tributário Nacional - CTN - não deixa dúvida 
quanto à necessidade de lei específica para qualquer ato de instituição ou 
extinção de tributo, assim como para as hipóteses de exclusão, suspensão e 
extinção de créditos tributários. O art. 171 do CTN exige que as condições 
para a efetivação da transação em matéria tributária sejam fixadas em lei e 
que, consoante o estatuído no § 6° do art. 150 da Constituição Federal, a 
redução de multas, de juros e de correção monetária, vale dizer, a anistia e 
remissão de parte do débito tributário, depende de lei especifica, no caso, 
estadual. 

Da mesma forma , as condições propostas para a realização de transação 
reproduzem os termos do Convênio ICMS 33, de 26/4/2000, ainda em vigor. 

Este projeto de lei se baseia também em tese defendida pelo Dr. Raimundo 
Francisco da Silva sobre o tema "A Concessão e a Revogação de Isenções 
do ICMS à Luz do Princípio da Estrita Legalidade Tributária", cuja 
fundamentação reproduzimos a seguir: 

"Diferentemente do que pensam os chamados 'fiscalistas', o exercício da 
competência tributária não se exaure na instituição de tributos com a 
finalidade única e exclusiva de obter recursos para o financiamento da 
máquina pública, mas trata-se de atividade muito mais complexa e 
abrangente de que se vale a Administração Pública na busca de sua principal 
meta, qual seja a promoção do bem-estar social, sobretudo por meio da justa 
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distribuição de renda e do combate às desigualdades reg1onais. Ássim é 
que, ao lado de sujeitarem-se a diversos princípios juridico-constitucionais. 
entre os quais o da estrita legalidade tributária, o da isonomia, o da 
capacidade contributiva, o da progressividade e o da seletividade de 
alíquotas, todos visando, em última análise, à realização da eqüidade e da 
justiça fiscal, os impostos têm como característica marcante a 
extrafiscalidade, pelo que comportam uma série de isenções, incentivos e 
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instrumentos pelos quais também se 
busca viabilizar aqueles objetivos mencionados. 

Noutros termos, eqüivale dizer que o poder de tributar compreende não 
apenas a competência impositiva, mas também a exonerativa. de tal sorte 
que a política de tributação deve pautar-se permanentemente pela 
necessidade de assegurar a obtenção dos recursos suficientes ao 
financiamento das atividades públicas, mas ao mesmo tempo deve estimular 
e induzir o desenvolvimento econômico e social, porém sem permitir que 
determinados setores da sociedade sejam privilegiados em detrimento de 
outros, isto em razão da imperativa prevalência do interesse público sobre o 
particular. 

Como se vê, pois, longe de constituir-se em mera atividade anrecadatória, a 
administração tributária é uma das principais políticas públicas 
governamentais, seja na justa e necessária obtenção dos recursos públicos, 
seja na sua adequada alocação. 

Pois bem. Dada a relevância do ICMS na composição da rece1ta tributária 
própria da grande maioria dos Estados, é natural que eles concentrem seus 
esforços na administração desse imposto. Ocorre, porém, que, apesar de se 
tratar de um imposto estadual, ele se reveste de natureza nitidamente 
nacional, motivo por que o seu perfil normativo é praticamente todo definido 
por leis nacionais, a começar pela própria Constituição Federal, passando por 
leis complementares e resoluções do Senado, restando-lhes, assim, muito 
pouco para. de per si, legislarem sobre ele. Assim é que, relativamente à 
competência exonerativa, não podem os Estados e o D1strito Federal 
conceder nem revogar, unilateralmente, quaisquer isenções. beneficios ou 
incentivos fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto, dependendo para 
tanto da prévia celebração de convênios entre si, como pressuposto 
essencial para a concessão ou revogação. 

Importa ressaltar, no entanto, que a simples celebração do convênio 
interestadual não é o bastante para a concessão ou revogação da 
exoneração tributária, matérias estas que dependem, necessariamente, da 
aprovação do Legislativo. De fato, se, para a instituição e cobrança do 
imposto, é necessária lei em sentido formal e material, a toda evidência não 
se há de admitir que ele possa ser excluído, total ou parcialmente, por outro 
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ato que não lei formal e material , sob pena de clara ofensa aos princípios 
da estrita legalidade tributária e da separação de poderes. Os convênios, no 
caso, têm como principal objetivo harmonizar a política de renúncias fiscais 
relativas ao ICMS, inibindo assim a chamada 'guerra fiscal' travada entre os 
Estados, e funcionam como uma espécie de 'projeto de lei sui-generis', já que 
elaborado não unilateralmente, como ocorre em relação aos demais tributos 
estaduais, mas conjuntamente com os Executivos dos demais Estados, 
revestindo-se da peculiar natureza de uma predisciplinação legislativa. Vale 
dizer, numa fase preliminar - mas necessária - à deflagração do processo 
legislativo ordinário, os Executivos estaduais, mediante a celebração de 
convênios, deliberam colegiada e unanimemente quanto aos termos, limites e 
condições gerais em que a exoneração poderá ser concedida ou revogada, 
para só então o Poder Legislativo de cada um dos Estados decidir definitiva e 
soberanamente sobre a matéria. 

Não obstante todo o exposto, é notório que no Estado de Minas Gerais a 
política exonerativa referente ao ICMS vem sendo conduzida quase que 
exclusivamente pelo Poder Executivo, já que os convênios celebrados no 
âmbito do CONFAZ não são apreciados pela Assembléia Legislativa. Assim, 
seja do ponto de vista jurídico-legal, seja do político-administrativo e 
considerando o atual contexto de crise financeira por que passa o Estado de 
Minas Gerais, é de fundamental importância que o Poder Legislativo participe 
efetivamente da formulação da política de tributação relativa ao principal 
imposto estadual, notadamente no que diz respeito à concessão de isenções, 
incentivos e benefícios fiscais e financeiro-fiscais, com o que, além de 
resgatar e fortalecer sua função primordial de legislar, certamente estará 
contribuindo para tornar o processo legislativo mais democrático e 
participativo, de forma a permitir e induzir um maior controle social sobre a 
adoção das diversas políticas públicas estaduais." 

- 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° 1.619/2001 
Declara de utilidade pública a entidade denominada Serviços de Obras 

Sociais - SOS -. com sede no Município de Cabo Verde. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada 

Serviços de Obras Sociais - SOS -, com sede no Município de Cabo Verde. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2001 . 
Sebastião Navarro Vieira 
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Justificação: A referida instituição tem por objetivo o desenvolvimento 

de atividades na área da ação social , por meio da proteção e do amparo à 
menor abandonada, combatendo a fome e a pobreza; atua, ainda, como 
órgão de divulgação da educação, da cultura e dos esportes Por esta razão, 
vem prestando relevantes serv1ços à comunidade de Cabo Verde. 

Desta forma, está em condições de ser reconhecida como de utilidade 
pública. 

Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

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

PROJETO DE LEI N° 1.620/2001 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE de Leandro Ferreira, 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 Leandro Ferreira, 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, 27 de junho de 2001 . 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas APAEs em todo o 

Estado. Merecem grande destaque, notadamente no interior, onde 
sobrevivem graças ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao espírito de 
amor ao próximo de seus dingentes. Sobrevivem de subvenções, da 
promoção de eventos e de doações. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Leandro Ferreira permitirá 
que a entidade se torne apta a alçar projetos maiores. 

Ass1m sendo, espero contar com o apoio dos meus pares à aprovação 
deste proJeto 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.363/2001 , da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando se consigne 

nos anais da Casa voto de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Sangiorgi 
Café por sua posse como Presidente do Lions Clube Gutierrez. 

W 2.364/2001 , da Deputada Elaine Matozinhos. solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Sra. Maria de Fáttma 
Batista Lacerda por sua posse como Presidente do Lions Clube Floresta (-
Distribuídos à Comissão do Trabalho.) 



942 
N° 2.365/2001 , do Deputado Pinduca Ferreira, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas á instalação de 
equipamento de raios X em posto de saúde do Município de Cedro do 
Abaeté. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 2.366/2001 . da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Pompéu com vistas a que tome 
providências em relação a denúncia apresentada à Comissão. 

N° 2.367/2001 , da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que tome 
providências em relação a denúncia referente a irregularidades na Casa de 
Detenção Antônio Dutra Ladeira. 

N° 2.368/2001 . da Comissão de Direitos Humanos. solicitando seja 
encaminhado ao Secretário da Segurança Pública o pedido formulado pelo 
Sr. Antônio Eustáquio Santana em favor do preso Antônio Marcos Santana. 

N° 2.369/2001 . da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Ouvidor da Polícia denúncia apresentada a esta Casa pela 
Vereadora Liza Prado, de Uberlãndia. 

N° 2.370/2001 , da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada a esta 
Casa pela Vereadora Liza Prado, de Uberlãndia. 

N° 2.371/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Diretor Adjunto de Direitos Humanos o pedido de 
transferência apresentado a esta Casa pelos detentos Fabiano Ferreira Dias, 
Carlos Cândido Teles e José Aparecido Ribeiro. 

N° 2.372/2001 , da Comissão Especial do BNDES, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Assembléia com vistas a que encaminhe 
ao Ministério Público a ata e as notas taquigráficas referentes à reunião 
dessa Comissão realizada em 15/5/2001 . (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

W 2.373/2001 , do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Aécio Neves, 
Presidente da República lntenno, pela inclusão dos municípios mmeiros do 
vale do Mucuri nos cadastros da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Alberto Pinto Coelho, João Batista de Oliveira, Dinis Pinheiro (3) e Agostinho 
Silveira. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Administração Pública e de Meio Ambiente e dos Deputados Miguel Martin1 e 
Marco Régis. 



2: 
õ 

o 

.. 
" < 
c 
2 

943 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 1mprensa, 

visitantes, senhores e senhoras, ocupo esta tribuna nesta tarde para registrar 
a passagem pela Presidência da República, mesmo que rápida e interina, do 
Deputado Federal Aécio Neves, que, segundo a imprensa, resgata uma 
dívida histórica não só de Minas, mas também da República, para com o vale 
do Mucuri, ao incluir os seus municípios na Agência de Desenvolvimento do 
Norte e Nordeste. Há muito, o povo do Mucuri e os seus representantes 
nesta Casa e na Câmara Federal têm reivindicado esse tratamento. que. até 
então, era injusto e desigual, já que o vale do Mucuri tem os mesmos 
problemas socioeconômicos do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha. 

Recentemente, o vale do Jequitinhonha foi incluído na área da ant1ga 
SUDENE. E o Espírito Santo, por intermédio de seus parlamentares. 
aproveitou a ocasião e conseguiu que municípios do Norte do Espírito Santo 
tivessem o mesmo tratamento. Já naquela ocasião ficava patente a injustiça 
que se cometia com o vale do Mucuri, que é vizinho do Norte do Espírito 
Santo. Se não bastasse isso, quando o Governo Federal criou a ADENE. de 
forma competente, os parlamentares do Espírito Santo conseguiram que todo 
o Espírito Santo fosse incluído nessa nova agência, que se pretende seja 
uma agência de desenvolvimento. E, mais uma vez, os municípios do Mucuri 
ficaram de fora. E, hoje, o Presidente da Câmara e Presidente da República, 
em exercício, Deputado Aécio Neves, corrige essa distorção fazendo com 
que os municípios do vale do Mucuri sejam incluídos entre os beneficiados 
por essa nova agência. Cabe a nós, parlamentares, continuar vigilantes e 
reivindicando que todos os programas sociais que o Mucuri não recebeu 
passe agora a receber. 

Ontem, estiveram em Brasília vários parlamentares mineiros, cumprindo o 
seu dever de acompanhar as políticas públicas que venham minimizar os 
graves problemas sociais da nossa região, pnncipalmente do Jequitinhonha e 
do Norte de Minas. Nessa ocasião, estiveram reunidos com o Ministro 
Jungman e acertaram algumas ações que minimizarão os efeitos da seca 
que assola a nossa região. Entre os presentes estava o Deputado Gil Pere1ra. 

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Nobre Deputado Márcio Kangussu, 
quero parabenizar esse legítimo representante dos vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri e do Norte de Minas e dizer que estivemos lá, ontem. V. Exa. foi 
um dos primeiros a lutar pela inclusão do Mucuri na ADENE, assim como 
pelos programas do vale do Jequitinhonha, para que todos os municípios 
daquela região fossem incluídos Estivemos com o Ministro Jungman por 2 
horas, no Ministério da Reforma Agrária, e notei em S. Exa. a sensibilidade e 
a vontade de operacionalizar as ações contra a seca no Norte de Minas e no 



944 -vale do Jequitinhonha. Saímos de lá esperançosos de que o Governo 
Federal libere um carro pipa para cada cidade, cestas básicas, bolsa-escola e 
também o tratamento de saúde. Pedimos ao Ministro que, na sua pauta, já 
que falou que essa determinação do Presidente da República iria até o final 
do seu mandato, incluísse a revitalização dos nossos rios, das nossas bacias, 
como o Jequitinhonha, o São Francisco, O Verde Grande, o rio das Velhas, 
senão esses rios deixarão de existir nos próximos cinco anos. Talvez nem 
Deputados tenhamos, porque, com o êxodo rural que a seca traz, menos 
pessoas votarão nos Deputados, e não teremos representantes. 

Ele foi sensível, falou que irá iniciar seu trabalho de revitalização de nossas 
bacias de imediato. 

Quero parabenizar V. Exa., como legítimo representante do vale do 
Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas, que tem sido um batalhador 
na Assembléia Legislativa, pela causa dessas regiões mais sofridas de Minas 
Gera1s. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Obrigado, nobre Deputado Gil Pereira. 
Quero dizer que, se hoje o Mucuri pode festejar a entrada na ADENE, 
também devemos chamar a atenção para outro projeto que tramita nesta 
Casa, que é o da criação do EDENE, do qual fui relator, na Comissão de 
Constituição e Justiça. A ADENE vem somar com o EDENE, que sempre 
teve uma legítima representante nesta Assembléia, defendendo seus 
interesses, a nobre Deputada Maria José Haueisen, que deve estar feliz 
neste momento, porque sua luta é constante, em defesa dos nossos vales 
carentes, em particular do Jequitinhonha e Mucuri. Assim como eu, ele deve 
estar enxergando uma luz no fim do túnel. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)- Obrigada, Deputado Márcio 
Kangussu, pelo aparte que V. Exa. me concede. Prometo ser breve, pois sei 
que V . Exa. ainda quer fazer algumas colocações. Hoje, realmente fiquei 
satisfeita, quando escutei as primeiras notícias de que o Deputado Aécio 
Neves. Presidente em exercício, vai incluir o Mucuri na ADENE. É um sonho, 
uma luta que vai se concretizando. Com certeza, essa inclusão há de trazer 
benefícios para toda a região do Jequitinhonha, Mucuri, e Norte de Minas, 
toda aquela região da antiga SUDENE. Mas ainda continuaremos nessa luta, 
para que o Mucuri esteja também nesse movimento de revitalização e de 
recuperação das regiões mais pobres de Minas Gerais. Sei que V. Exa .. 
como relator do projeto que cria o IDENE, já acatou nossa emenda, para que 
o Mucuri seja também incluído. É com alegria que estamos vendo que essas 
coisas começam a acontecer, e, com certeza, os vales do Mucuri e do 
Jequitinhonha mostrarão suas potencialidades, desde que existam políticas 
públicas que alavanquem o progresso da nossa região. Muito obrigada pelo 
seu trabalho, pelo apoio ao vale do Mucuri, nessa inclusão na ADENE e, 
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O Deputado Márcio Kangussu* - Obrigado a V. Exa. Mas, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, se hoje podemos comemorar a inclusão do Mucuri na 
agência de desenvolvimento, gostana de chamar a todos para uma profunda 
reflexão em relação ao problema da fome. Não podemos mais aceitar 
passivamente o que temos enxergado nas nossas andanças e, também, 
tomando conhecimento por meio da imprensa. Outro dia, tivemos a vergonha 
de saber que uma criatura, no vale do Jequitinhonha, mais precisamente na 
cidade de Araçuai , havia morrido de fome. A LDO já prevê, e gostaria de 
informar e pedir o apoio de todos os parlamentares, pois a Bancada do PPS 
já está entrando com um projeto de lei, criando, em nível estadual, um 
programa de combate à fome. Não é mais possível convivermos com essa 
situação, sabendo que semelhantes nossos estão morrendo de fome. 

Há alguns pressupostos básicos para a vida. O primeiro é a comida. 
Deputado Amilcar Martins, ninguém pode criar um porco, uma galinha sem 
alimentação. Já pensou nisso com relação á vida humana? Felizmente, 
ontem o Ministro Jungman nos deu uma esperança. Em nível de Governo 
Federal, já temos um seguro de R$60,00 para essas famílias. É muito pouco, 
e o Estado precisa também fazer. 

A Bancada do PPS vai protocolar ainda neste semestre um projeto, em 
nível do Estado, baseado na LDO, para que aqui se crie um programa de 
combate à fome. Hoje, o Governo do Estado desembolsa R$1 30.000.000,00 
por mês para pagar uma divida. Parte dessa mensalidade poderia ser muito 
bem canalizada para combater a fome no Estado. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Obrigado, Deputado Márcio 
Kangussu. Acompanho a sua preocupação, o seu esforço e o seu empenho 
em defender sobretudo as populações carentes, mais pobres, das regiões 
mais pobres de Minas, do vale do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte. 
Gostaria de cumprimentá-lo porque me associo a esse entusiasmo pelo gesto 
do Presidente em exercício, Deputado Aécio Neves, meu companheiro de 
partido, e do Ministro Raul Jungman. 

Não é um reparo. Quero apenas lembrar a V. Exa. que Raul Jungman é 
Ministro do Governo Fernando Henrique Cardoso. E só é Ministro dele 
porque conta com sua confiança. Na verdade, se todos nos associamos a 
uma homenagem ao Ministro Raul Jungman, parece-me natural que essa 
homenagem se estenda também ao responsável maior por essas medidas: o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Não acredito que o Ministro Raul 
Jungman faria esse ou qualquer outro ato se não fosse com pleno 
conhecimento e consentimento do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Parabéns a V. Exa. Muito obrigado. 
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O Deputado Márcio Kangussu* - Gostaria de registrar as palavras do 

Deputado Amilcar Martins, mas também lembrar que o Ministro Raul 
Jungman está licenciado, mas o ato se trata de uma colaboração do PPS ao 
Governo Fernando Henrique. Felizmente, não temos nenhuma participação 
na área econômica, mas na área social o Ministro Raul Jungman tem feito um 
excelente trabalho. Acredito que dessa forma o PPS, juntamente com as 
forças progressistas, em 2003, possa levar o País a ser menos injusto. Um 
País tão rico, mas tão injusto. Contra as injustiças, como no caso da fome, o 
PPS e todas as forças progressistas devem acompanhar. 

Sr. Presidente, senhoras e senhores, quero mais uma vez pedir o apoio de 
cada um dos partidos que têm assento na Casa e dos parlamentares para 
que, quando abrirmos o segundo semestre legislativo, o façamos com um 
seminário para debater a fome, as suas causas e as suas conseqüências no 
Estado, apresentando sugestões. Acredito que dessa forma todos os 
parlamentares irão engrandecer a Casa combatendo e dando sugestões para 
resolver o que há de mais grave na vida de um cidadão, que é a fome. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, tenho vários 

assuntos para tratar desta tribuna. Começo, mais uma vez, dirigindo-me ao 
meu companheiro e amigo pessoal, Deputado Márcio Kangussu, para 
lembrar a ele que essa dicotomia entre área social e área econômica é uma 
falácia, uma distorção da realidade. Caro Deputado Márcio Kangussu, quem 
paga e solta o dinheiro para os programas sociais é a área econômica. De 
maneira que esse esforço de V. Exa. de tentar ser a favor de uma banda do 
Governo e contrário à outra, parece-me, dificilmente poderá fazer justiça ao 
Governo Federal. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)- Quero elogiá-lo, Deputado Amilcar 
Martins, porque estamos cansados de ver desta tribuna todos os opositores 
do Governo Fernando Henrique Cardoso. Mas esses mesmos Deputados 
vêm à tribuna para elogiar as verbas que estão sendo liberadas por esse ou 
aquele Ministro. Mas não há dois Governos neste Pais. 

É honesto dizer que PMDB é Governo Federal, e dizem que não é. O 
Ministro Jungman é do PPS, mas é Ministro do Governo Federal. E assim é 
com o PPB, com o PFL, com o PTB. Uns assumem, outros, não. Mas o 
eleitor que está nos acompanhando em casa sabe perfeitamente fazer o 
juízo. É preferível assumir: não queremos recurso algum desse Governo, 
porque não concordamos com ele. Mas. quando o recurso vier, reconheçam 
de onde está vindo. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)*- Deputado Amilcar Martins, um 
debate desse nível qualifica e engrandece este parlamento. Não é somente 
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no caso do Ministro Raul Jungman que o Governo Federal tem acertado. 

O Programa de Saúde da Família - PSF - é uma das melhores ações 
sociais implantadas neste Pais. Os hospitais do interior já não têm mais 
aquelas filas. Então, temos que elogiar. Mas não posso concordar com a 
forma como o Ministro Pedro Malan negocia a divida externa; com a forma 
como foram feitas as privatizações, que trazem investidores estrangeiros sem 
trazer um centavo sequer; não posso concordar com a forma como foram 
negociadas as dívidas com o Estado. Isso temos de ressaltar. Há acertos, 
mas há erros gravíssimos, que contribuem também para a miséria de muitos. 

Na área da educação, há grandes ações. Por isso, discordo do Deputado 
M1guel Martini, Líder do PSDB, quando questiona que os part1dos de 
Oposição criticam o Governo, porque criticamos aquilo que deve ser 
criticado. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins" - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o tempo é o 
senhor da razão. As pessoas se esquecem de que, muitas vezes, ao longo 
do tempo, a verdade é restaurada. Uma outra mane1ra de dizer isso é que a 
mentira, a infâmia, a difamação, a calúnia, a safadeza tém perna curta, e a 
safadeza do Governo de Minas Gerais, comandada pelo Governador 
paraguaio Itamar Franco, merecia uma solicitação de "impeachment", porque 
ele se ausentou do País sem solicitar licença a esta Casa, sendo flagrado, de 
forma irregular, fora do território brasileiro, fazendo comprinhas, na Ciudad 
del Este, em dólares. 

Mas ele estava em seu lugar, procurando inspiração para seu Governo, um 
Governo; que parece ser autêntico e que é falsificado, como o uísque 
paraguaio que ele comprava lã. O Governo Itamar Franco parece ser, mas 
não é, sendo tão falsificado quanto as muambas que comprava na Ciudad del 
Este. Todos os brasileiros viram à farta, no "Jornal Nacional", na Globo News, 
enfim, em toda a imprensa nacional, o Governador Itamar Franco ilegalmente 
fora do território brasileiro, comprando muamba, igual a sua cara e a seu 
Governo, que parece ser autêntico e legitimo, mas que é falsificado. 

Dito isso, volto ao tema de m1nha subida à tribuna. Dizia que mentira tem 
pernas curtas. No dia 20/3/99, foi publicada, no jornal "Estado de Minas" e em 
outros, uma denúncia do Auditor-Geral do Estado, Desembargador Ayrton 
Maia, dizendo que o aluguel do prédio da Rede Mmas de Televisão estava 
superfaturado, uma vez que valia, no máximo, R$20.000,00, enquanto eram 
pagos R$50.000,00 pelo Governo Eduardo Azeredo. Està aqui a denúncia: 
"O Desembargador Ayrton Maia, responsável pela denúncia, revelou que o 
Estado está pagando 150% a mais pelo aluguel do edifício onde está a Rede 
Minas de Televisão". Na publicação de 100 dias do Governo Itamar Franco, a 
matéria voltou à baila, e o Governador Itamar Franco dizia que iria rever os 
aluguéis e transferir a Rede Minas de Televisão para outro imóvel, talvez do 
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próprio Estado, porque o aluguel estava superfaturado. 

Qual não fo1 nossa surpresa quando, no dia 26 de junho, veJO a seguinte 
publicação no jornal "Minas Gerais": "Fundação TV Minas Cultural e 
Educativa - dispensa de licitação", com o seguinte objeto: "Reconheço a 
dispensa de licitação .. . Constitui objeto da presente dispensa a contratação 
da Concreto Construtora Ltda. Locação para fim não residencial do imóvel 
situado na Av. Nossa Senhora do Carmo, n° 931 , em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, sede da Rede Minas, pelo período de 60 meses", ou seja, um aluguel 
que era injusto e superfaturado agora foi renovado, por 60 meses, pelo atual 
Governo, que o denunciou, com a cara-de-pau peculiar aos detentores do 
poder neste Governo. 

Para nossa surpresa, isso não basta. Foi renovado nos segu1ntes termos. 
"O valor estimado da prestação é de R$67.500,00 por mês". Representantes 
do Governo que estão me assistindo, isso foi publicado no "Minas Gerais", na 
terça-feira, dia 26/6/2001, no "Diário do Executivo, Legislativo e Publicação 
de Terceiros". O aluguel desse prédio não foi apenas renovado. Somente 
isso já sena um atestado de idoneidade moral para o Governo honrado de 
Eduardo Azeredo. A simples renovação do contrato por 60 meses já 
comprovaria a honradez do que foi feito. Mas isso não bastou Aumentaram 
em 35% o valor do aluguel, que passou de R$50.000,00 para R$67.500,00. 
Qual de V. Exas. aluga ou tem imóveis para alugar? Todos nós, brasileiros, 
sabemos disso. Desafio qualquer Deputado ou representante do Governo, do 
Executivo ou do Legislativo a me provar o contrário. A locação de imóveis 
residenciais e comerciais em Minas Gerais, particularmente em Belo 
Horizonte, sofreu uma queda de 30% a 50%. O Deputado João Paulo, 
representante da Comissão de Defesa do Consumidor, poderá dizer se estou 
mentindo. Poderemos organizar uma Comissão Especial para apurarmos, no 
mercado, a verdade. Os valores dos aluguéis estão caindo. No prédio onde 
moro, há casos comprovando esse fato. Estou, mais uma vez, acionando o 
Ministério Público, pedindo a sua independência, a fim de que tenha a lucidez 
de apurar essa indecência. Em um momento em que os valores dos aluguéis 
estão caindo em Belo Horizonte, como todos sabemos, pois é uma tendência 
nacional, esse imóvel, que foi alugado no pico do valor, sofreu ainda um 
aumento. Desejo brigar e enfrento qualquer Deputado, Líder de Governo, 
representante do Governo, Secretário e qualquer pessoa que me prove que 
essa atitude foi honrada. O Governo renovou um aluguel, que denunciou 
estar superfaturado, por cinco anos, ultrapassando muito o período da atual 
administração, com um aumento de 35%. 

Governador Itamar Franco, V Exa. está no Paraguai, comprando uísques 
falsificados, provavelmente com dólar falso, mas saberá sobre a pergunta 
que estou fazendo. Como V. Exa. fica diante disso? Onde está a honradez e 
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a honestidade de V. Exa.? Deve ter ficado no Paraguai, porque aqui não 
está 

Foi publicada no "Minas Gerais" matéria confirmando o aumento do aluguel 
para R$67.500,00. Qualquer um pode me desafiar, dizendo que estou 
dizendo mentira. Mas posso provar que a matéria se encontra publicada no 
diário oficial. O Desembargador Ayrton Maia, do alto de sua sapiência e 
honradez, o que fará, agora, como Auditor-Geral do Estado? Será que 
concordará com esse aumento? Desembargador Ayrton Maia, V . Exa. é 
Auditor-Geral do Estado, será que ficará calado diante dessa indecência? 
Como se justifica o aumento no valor do aluguel do prédio da Rede Minas de 
Televisão de R$50.000,00 para R$67.500,00, por 60 meses? É por isso que 
me dirijo ao Dr. Rodrigo Cançado Anaia Rejas, Promotor de Justiça da 
Promotoria de Defesa do Patrimõnio Público de Minas Gerais, protocolando 
uma representação para que se apurem as irregularidades até as últimas 
conseqüências e se devolva aos cofres públicos o dinheiro furtado do povo 
de Minas Gerais pelos representantes do Governador Itamar Franco. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Quero dizer que não 
concordo com a fala de V . Exa. e do Deputado Miguel Martini, quando dizem 
que os Deputados da Oposição vêm agradecer. 

Quero lembrar que o Deputado Aécio Neves teve 20% dos seus votos nos 
vales do Mucuri e do Jequitinhonha. É mais do que justo que, em três dias de 
Governo, lembre-se de nõs. Além do mais, já não agüentamos caminhão-
pipa e cesta básica como esmola. E, quando o Deputado Miguel Martini diz 
que devemos dizer "muito obrigado", não queremos, não podemos fazer isso. 

Não podemos abrir mão - e gostaria que o Deputado Miguel Martini 
prestasse atenção a isso - de um dinheiro que é do povo e deve voltar a ele, 
em forma de beneficios. Isso é imposto, não é favor. Muito obrigada. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Amilcar Martins, peço 
apenas 1 O segundos, para dizer à Deputada Maria José Haueisen que não 
critiquei isso. Disse apenas que os partidos que recebem as benesses devem 
reconhecer de onde estão recebendo. O povo não deve agradecer, porque 
essa é uma obrigação de todo homem público. O errado é colher 
politicamente e criticar politicamente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

imprensa, pessoas que nos vêem das galerias e pela TV Assembléia, meus 
senhores, minhas senhoras, volto a esta tribuna para falar a respeito do 
IPSEMG. 

Parece que se acha em curso uma campanha dest1nada a desestabilizar a 
atuação daquele Instituto, que vem sendo alvo de denúncias, nenhuma delas 
ainda comprovada. 
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Em 30 de maio, tive a oportunidade de trazer ao conhecimento desta 

Casa, dados e fatos referentes à atuação do I PSEMG, que era duramente 
atacado, com amplas repercussões em alguns órgão de imprensa. Alegava-
se, naquela ocasião, que estaria havendo irregularidade no pagamento de 
faturas de serviços a hospitais credenciados. O IPSEMG prestou 
rapidamente todas as informações e esclareceu os fatos, não restando 
dúvidas quanto à lisura de seu procedimento. 

Voltam agora, provavelmente as mesmas vozes detratoras, a tentar 
denegrir o sério trabalho que o Presidente do IPSEMG, Dr. João Diniz Pinto 
Júnior, vem fazendo naquele Instituto. 

O IPSEMG vem marcando o seu atendimento pelo respeito aos seus 
beneficiários, procurando oferecer a eles os melhores serviços, de maneira 
ágil e eficiente. 

São 520 mil segurados, e o IPSEMG atende em média 1.600.000 usuários. 
Apesar de lidar com número tão elevado de pessoas, são raras as queixas 
quanto ao atendimento, o que demonstra a qualidade dos serviços e do 
gerenciamento. 

Quanto à questão da contribuição previdenciária, é preciso esclarecer que 
a contribuição de 8% devida legalmente ao IPSEMG é dividida da seguinte 
forma: 4,8% para o custeio da pensão integral, bem como para pagamento 
dos diversos auxílios previdenciários - funeral - natalidade e reclusão -, 
ficando 3,2% para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica, 
farmacêutica e complementar do grupo familiar - servidor e seus 
dependentes legais. 

Diferente do que se pratica nos planos de saúde, não há limite de cobertura 
de acordo com o valor pago, não se exclui doença pré-existente, nem se 
limita o número de exames por ano. Também não se aumenta o valor da 
contribuição de acordo com a idade. 

Assim, os 3,2% da contribuição que é descontada do servidor cobrem 
integralmente a assistência prestada ao usuário, inclusive a psicológica e 
social. É bom acrescentar que, por usuário, entende-se o segurado e seu 
grupo familiar. Estão isentos dessa contribuição, por força da Lei n° 13.441 , 
de 5/1/2000, os servidores aposentados. 

Pretendem os que hoje criticam o IPSEMG que seja aplicado aos 
segurados o Regime Geral de Previdência (INSS). Esquecem-se porém de 
que, se aplicado esse regime, o teto para aposentadoria e pensão seria de 
R$1 .328,25, e o IPSEMG paga muito mais, havendo pensionista recebendo 
cerca de R$15.000,00 de pensão. 

O IPSEMG vem cumprindo respeitosamente todas as decisões judiciais em 
ação propostas por entidades diversas. Vem acatando tanto as liminares, 
suspendendo os descontos das contribuições, como decisões do Tribunal de 
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Justiça cassando liminares e tutelas. 

Também vem interpondo recursos em relação a tais decisões. Isso porque 
é obrigado, por força da Lei n° 9.469, de 1997, e de dispositivos do Código de 
Processo Civil. Assim como o Estado, o IPSEMG é obrigado a recorrer de 
qualquer decisão contra ele proferida. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o IPSEMG presta serv1ços 
relevantes e prec1sa manter o padrão a que Já estão acostumados os seus 
usuários. Não pode ficar o tempo todo contra a parede, apenas respondendo 
aos diversos ataques e acusações. E o IPSEMG faz questão de responder, 
não só para que prevaleça a verdade, como também em respeito à opinião 
pública e aos seus usuários. 

Tenho convicção da lisura dos propósitos corretos e acertados de seu atual 
Presidente. Tenho certeza de que tudo estará esclarecido, permitindo-se 
assim que aquele Instituto se dedique integralmente às suas finalidades 
precípuas. 

Ao nomear o Dr. João Diniz Pinto Júnior para a Presidência do IPSEMG, o 
Governador Itamar Franco atendeu a indicação e solicitação dos próprios 
servidores, o que atesta a confiança de todos no nome e no trabalho do atual 
Presidente. E essa confiança dos servidores continua até hoje. 

Precisamos superar as divergências, se houver, e deixar que o IPSEMG 
leve à frente o seu propósito de bem atender e oferecer aos usuários as 
condições de dignidade e respeito que todos merecem. 

Eram essas as considerações que tinha a fazer em relação ao trabalho do 
I PSEMG, que, ao longo desses anos. tem melhorado seu trabalho em 
qualidade, atendimento e na atualização do pagamento. 

Não poderia deixar de trazer essas verdades, porque sabemos que, por 
trás dessas denúncias- nenhuma confirmada-. existem interesses de outras 
empresas. Toda vez que se melhora o serviço da saúde no setor público, 
obviamente piora-se a outra ponta, a do setor particular e privado, 
prejudicando interesses de terceiros. 

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Agradeço o aparte e 
parabenizo-o por seu pronunciamento. Realmente, o médico de família do 
IPSEMG foi uma grande conquista. 

Mas o que peso nesse ponto, Doutor Viana, é que todos os cargos do 
Estado, hoje, são preenchidos por concurso, enquanto os médicos de família 
do IPSEMG foram indicados pelo próprio Presidente, por alguns Deputados e 
outras autoridades. 

Também não concordo quando falam que um médico de família ganha 
mixaria. Isso é mentira: R$5.000,00 por mês não é um salário de mixaria. 

Por tudo isso, acho que o Presidente deveria ter promovido esse concurso. 
Realmente, o programa, que conheço bem, é tão bom quanto os PSFs em 
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nossos municípios. 

Quero ressaltar ainda que nenhuma denúncia foi comprovada. O próprio 
Júnior veio a esta Casa e confirmou que eles erraram quanto ao Hospital 
Biocor, a que pagaram duas faturas: primeiro. uma superfaturada, de 
RS85.000,00, com exames de valores altíssimos descontados dos salários 
dos funcionários do IPSEMG, e, depois, o Biocor, que considero o melhor do 
Pais- estou defendendo-o porque está inocente nessa história-. enviou outra 
fatura no valor de R$11.000,00, que o IPSEMG tornou a pagar. O Biocor, 
mais uma vez, fez um pronunciamento, dizendo que o IPSEMG deveria rever 
o caso, pois pagou duas faturas. E o IPSEMG só tomou suas medidas 
quando o caso se tomou público pela imprensa. 

Estávamos com a CPI do IPSEMG, que ainda não foi instalada pelo nosso 
Presidente. Falou-se que seria instalada uma comissão, e estamos 
esperando por ela. 

Mas, Sr. Deputado, quero parabenizar, porque realmente o IPSEMG 
funciona bem. Todas as repartições têm seus problemas. No entanto, achei 
interessante que, no dia em que o Presidente daquela instituição aqui esteve, 
todos os funcionários foram liberados para lotar este Plenáno, onde se 
realizou um verdadeiro circo. 

Enfim, quero agradecer o aparte, Deputado Doutor Viana, e parabenizar o 
IPSEMG, que, realmente, é uma instituição que merece elogios. 

O Deputado Doutor Viana* - Após ouvir o aparte do nobre colega, quero 
dizer, mais uma vez, quanto, nesses dois anos e seis meses de Governo 
Itamar Franco, o IPSEMG cresceu. E isso está incomodando. É claro que, 
quando se melhora o setor de saúde público, o setor privado fica prejudicado. 
É uma concorrência de ponta em sentidos opostos, que faz com que se 
levantem denúncias envolvendo a direção do IPSEMG, para que as justifique, 
para que mostre a verdade dos fatos. Com isso, desvia-se da sua finalidade 
principal , que é continuar buscando melhorar, cada vez mais, o trabalho e o 
atendimento aos usuários do IPSEMG. 

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)*- Caro colega Doutor Viana, segui 
atentamente o seu pronunciamento e o aparte feito pelo nosso colega 
Deputado Marcelo Gonçalves. Quando avaliamos a questão da saúde, 
devemos fazer algumas comparações. 

Quando o IPSEMG emite uma fatura, ela passa, pelo menos, pela mão de 
dez funcionários. Emite-se a primeira guia; postenormente, há uma revisão 
nela; depois é enviada ao departamento operacional, ao de finanças, até 
chegar na ponta final, que é o pagamento. 

Não podemos. em hipótese alguma, culpar as pessoas que não estão 
envolvidas na aprovação de contas hospitalares ou qualquer outro tipo de 
mecanismo de pagamento do IPSEMG, a não ser aquelas que estão ligadas 
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diretamente ao setor de pagamento. Vamos fazer uma comparação com o 
SUS. Como é do conhecimento de V. Exa., não cabe uma auditoria no SUS. 
Se compararmos o IPSEMG com o SUS, temos de dar uma nota bem mais 
alta ao IPSEMG, pela forma como trata as questões da saúde de seus 
segurados e dependentes. Existe outro problema que muito nos preocupa: 
temos de fazer um trabalho em benefício dos contribuintes das pequenas 
cidades do interior, a fim de que tenham o mesmo atendimento que é 
dispensado aos segurados das grandes cidades. 

Temos a certeza e a segurança de que o IPSEMG, nos últimos dois anos, 
teve um crescimento que até então nunca tinha tido. Um exemplo é o esposo 
ser dependente da esposa, o que não acontece em nenhum tipo de 
assistência médica. Portanto, cresceu muito. O Deputado Marcelo Gonçalves 
disse que um médico do IPSEMG Família ganha R$5.000,00. Isso é um 
equívoco, pois ganha menos da metade, com os descontos. 

Estamos terminando, Sr. Presidente. O IPSEMG Família está nascendo 
agora. Quando os processos são iniciados devemos fazer várias 
experiências. Num futuro muito próximo, o IPSEMG caminhará bem. Mas no 
momento temos de dizer que a situação está boa e que os erros serão 
corrigidos. Obrigado pelo aparte, Deputado Doutor Viana. 

O Deputado Doutor Viana*- Fmalizando, agradecemos os dois apartes e a 
tolerância do Presidente, que nos possibilitou ouvir as palavras finais do 
colega Deputado Rêmolo Alo1se. Muita coisa boa ainda virá por meio dessa 
diretoria, que, temos certeza, será mantida pelo Governador Itamar Franco. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio cunha 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, ilustres visitantes, imprensa. O assunto que trago à consideração 
dos nobres pares diz respeito à visita que fiz hoje, por volta de 8 horas da 
manhã, à cidade de Paraopeba, que fica distante 1 OOkm da Capital. Lá, com 
o Prefeito, Zezé. com o Vice-Prefeito, Sérgio Moreira, com os Vereadores. 
representados pela Presidente da Câmara Municipal, a Vereadora Bete, 
enfim, com toda a comunidade, recebemos o Presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira da Câmara Federal, o Deputado Federal pelo Piauí, 
Wellington; acompanhado pelos Deputados Heleno, do Rio de Janeiro, João 
Magno, de Minas, e Márcio Reinaldo, também de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, naquela oportunidade discutimos com a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária do Congresso Nacional a 
possibilidade de locação de recursos para. em definitivo, vermos 
complementadas as obras de duplicação da BR-040, até o trevo de Curvelo. 
E fiz um apelo a esses Deputados para que alocassem recursos para que 
levássemos a duplicação até o trevo de Pompéu. 

Quero, portanto, Sr. Presidente, desta tribuna, agradecer a visita desses 
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Outro assunto que me traz a esta tribuna é a questão do Anel Rodoviário 
de Belo Horizonte. Tive a oportunidade, recentemente, de estar com o 
Ministro Eliseu Padilha, quando levamos a ele a nossa preocupação de que o 
anel rodoviário fizesse parte da campanha do racionamento. E levamos ao 
Ministro a nossa preocupação porque, em 1995, assinamos com o Governo 
Federal, por meio do DNER, um convênio de cooperação mútua entre o 
Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte, em que esses três 
níveis de governo fariam obras para recuperar e complementar o Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte. 

Vejam, Srs. Deputados, um anel que foi construído em 1957, duplicado no 
final da década de 70 e, desde aquela época, precisava de obras que o 
complementassem. Então, em 1993, quando Vereador por Belo Horizonte, 
assumimos a luta da recuperação e da iluminação do Anel Rodoviário e 
lançamos um movimento intitulado Movimento SOS Anel Rodoviário. E, 
naquela oportunidade, convocamos toda a sociedade organizada de Belo 
Horizonte e da região metropolitana e, por intermédio da Associação 
Comercial de Minas, lançamos o movimento. Em 1995, conseguimos assinar 
esse convênio, no qual se estabeleceu que o Governo Federal, através do 
DNER, teria que recuperar todo o piso do Anel Rodoviário, teria que fazer 
toda a sinalização estratigráfica e teria também que fazer a recuperação das 
defensas no meio da pista do Anel, que são chamadas de barreiras New 
Jersey. A Prefeitura de Belo Horizonte tinha o compromisso de urbanizar os 
trevos, remover os invasores e fazer nove passarelas ao longo dos 26km. E a 
contrapartida do Governo do Estado seria iluminar os 26km. Esse foi o 
acordo público assinado com o Movimento SOS Anel Rodoviário, com o 
DNER, com o Governo do Estado e com a Prefeitura de Belo Horizonte. 

Passados seis anos, o que ocorreu? Em primeiro lugar, o Estado cumpriu 
integralmente o seu compromisso no acordo. Iluminou os 26km. A Prefeitura 
de Belo Horizonte licitou apenas quatro passarelas e fez tão-somente duas. E 
o Governo Federal, por intermédio do DNER, recuperou parte das defensas e 
praticamente só fez serviço de tapa-buracos e manutenção do Anel. 

Portanto, insisto, o Anel Rodoviário é uma via de responsabilidade do 
Governo Federal através do DNER. E nessa visita que fiZemos na semana 
passada ao Ministro Eliseu Padilha, fomos levar a ele a posição do 
Movimento SOS Anel Rodoviário e dissemos que não aceitaríamos que o 
Anel fizesse parte da campanha de racionamento porque comprovamos que, 
após a iluminação do Anel de Belo Horizonte, conseguimos a redução em 
mais de 40% do índice de acidentes no Anel. E conviver agora com apagões 
no Anel era, no mínimo, uma irresponsabilidade de todos os Governos 
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envolvidos na questão. Tivemos um acolhimento satisfatório por parte do 
Ministro Eliseu Padilha. O Diretor do DNER. do 6° Distrito de Minas Gerais, 
disse que o Ministro está se empenhando pessoalmente junto ao Governo do 
Estado e à Prefeitura de Belo Horizonte para que o Anel Rodoviáno não faça 
parte da campanha do racionamento. 

Dizia que hoje, pela manhã, estivemos com os Deputados da Comissão de 
Fiscalização Financeira do Congresso Nacional, em Paraopeba, e aqui, na 
Assembléia Legislativa, com a Comissão de Transportes da Casa, presidida 
pelo Deputado Arlen Santiago. Na oportunidade, apresentamos também um 
dossiê aos Deputados, ao Presidente da Comissão, Deputado Wellington, do 
Piauí, aos Deputados Márcio Reinaldo e Mauro Lopes, a respeito do Anel 
Rodovíáno Comunicamos aos Deputados que, na conversa com o Ministro 
Eliseu Padilha, comprometeu-se ele conosco, do Movimento SOS Anel 
Rodoviário. É importante que se diga que lá estivemos este Deputado, como 
representante da liderança do Movimento, a Federação das Indústrias, por 
meio de seu representante. e a Associação Nacional de Transportes. 
Portanto. todos representamos o Movimento SOS Anel Rodoviário e 
conseguimos do Ministro um compromisso de que abriria rubricas no 
orçamento da União, para alocarmos o restante dos recursos para o ano que 
vem, para a complementação do Anel Rodoviário. Para que tenham uma 
idéia, ainda hoje necessitamos de R$45.000.000,00 para complementarmos 
as obras do Anel Rodoviário. Portanto, o episódio de hoje, em que 
consegu1mos entregar esse dossiê a respeito da necessidade das obras 
complementares do Anel Rodoviário aos Deputados da Comissão de 
F1scallzação Financeira e da Comissão de Orçamento do Congresso 
Nacional fo1 extremamente importante, porque agora, com a abertura de 
rubricas no orçamento da União, por parte do Ministro dos Transportes, 
temos os caminhos para que os Deputados Federais possam consignar 
recursos para a complementação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte no 
orçamento da União. 

Além d1sso. recebemos, recentemente do DER de Minas Gerais a 
mformação de que, ainda no mês de julho, teremos um recapeamento 
asfált1co da estrada que liga o trevo de Sete Lagoas à minha terra natal, 
Cachoe1ra da Prata. É uma noticia importante, porque, desde que aqui 
cheguei. tenho reclamado insistentemente do nível do piso dessa estrada, 
que liga o trevo de Sete Lagoas à minha terra natal, Cachoeira da Prata, 
passando próximo ao trevo da cidade de lnhaúma. E, infelizmente, até hoje 
não tivemos nossa pretensão acolhida. Mas, felizmente, até que enfim, 
parece que, no mês de julho, teremos o recapeamento asfáltico nessa 
importante via que liga o trevo de Sete Lagoas à minha terra, Cachoeira da 
Prata. 
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Além disso, num esforço conJunto com o Presidente da Assembléia, 

Deputado Antônio Júlio, que é da cidade de Maravilhas, estamos fazendo 
gestões junto ao Governo do Estado para concluirmos definitivamente a 
estrada que liga Cachoeira da Prata a Maravilhas, iniciada há bastante tempo 
e, infelizmente, sem conclusão. Ela integrará a região de Sete Lagoas, 
Maravilhas, Pequ1, Pará de Minas, toda essa região. 

Portanto, gostaria de trazer essas noticias, a proposta da visita que nos 
fiZeram os ilustres Deputados Federais integrantes da Comissão de 
Orçamento do Congresso Nacional. Concedo aparte ao Deputado Doutor 
Viana. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Quero parabenizar V . Exa. pelo 
pronunciamento não só em relação ao anel rodoviário, mas também à 
reunião promovida pelas Comissões de Transportes e de Fiscalização 
Financeira do Congresso. além de outros Deputados Federais por Minas 
Gerais. Quero reafirmar que, nessa luta de todos nós, em benefício da vida 
de todo o povo, de todos que transitam nas estradas, vamos continuar 
lutando, brigando, buscando, cobrando insistentemente, para que o Governo 
Federal, por meio dos Ministérios dos Transportes e do Planejamento, libere 
o que foi planejado para Minas Gerais, neste ano, e do Ministro da Fazenda, 
para que libere os recursos. 

Vamos continuar irmanados com os Deputados Federais . Acrescento a 
parcena importante do ex-Ministro, hoje Deputado Federal, Eliseu Rezende, 
que tem dado mcansável e importante apoio à realização dessas obras no 
Estado. Trata-se de um grande, se não o maior, conhecedor de estradas em 
Minas e no Brasil. 

Quero parabenizar V. Exa. e dizer, como membro efetivo da Comissão de 
Transportes, que assistimos e participamos da reunião hoje realizada , que foi 
extremamente importante para Mmas. Agradeço a vinda dos Deputados 
Federa1s. Essa visita confirma que, quando os Deputados Estaduais buscam, 
lutam e reivindicam, os companheiros Deputados Federais vêm a Minas para 
ouvir os reclamos. E. com certeza, vão continuar lutando no Congresso para 
que os recursos venham para Minas Gerais. Essas BRs todas serão 
beneficiadas. Estaremos cobrando diuturnamente, porque se trata de uma 
obrigação do Governo Federal. 

O Deputado Márcio Cunha* - Eu é que agradeço, ilustre Deputado Doutor 
Viana. Sr. Presidente, registre-se a observação do Deputado Doutor Viana no 
que concerne aos nossos agradecimentos ao ex-Ministro. hoje Deputado 
Federal, Dr. Eliseu Rezende. 

Sr. Presidente, por último, gostaria de aproveitar a audiência da TV 
Assembléia para lembrar aos meus amigos do "trading" do turismo mineiro 
que amanhã conversaremos sobre o turismo em Belo Horizonte e no Estado, 
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por meio do Projeto Trocando Idéias, desenvolvido pelo nosso gabinete. 

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. - e tenho certeza de que falo em nome do 
Deputado Doutor Viana, do Presidente da Comissão de Transportes, 
Deputado Arlen Santiago - que, desta tribuna, possamos chegar à Comissão 
de Orçamento do Congresso Nacional, para cumprimentá-los e agradecer a 
visita dos Deputados Federais. Essa moção de congratulação com os 
companheiros do Congresso Nacional, por terem vindo a Minas e discutido 
conosco esses importantes problemas, é merecida. Daqui a pouco, estarão 
na cidade de Nova Era, para discutir a necessidade da duplicação daquela 
estrada, que é muito importante para Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

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

13 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente(Deputado Wanderley Avila) - Não havendo outros 
oradores inscritos, a Presidência passa à 2 3 Parte da reunião, com a 13 Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo as comun1cações 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 de decisão normativa da Presidência, os Requerimentos n°s 2.366 a 
2.371/2001 , da Comissão de Direitos Humanos Publique-se para os fins do 
art. 104 do Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio Ambiente - aprovação, 
na 61 3 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.331/2000, do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão e do Requerimento n° 2.259/2001 , do Deputado 
Pinduca Ferreira; e de Administração Pública - aprovação, na 66a Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.328/2001 , do Deputado Bené Guedes. 
2.333/2001 , do Deputado Geraldo Rezende, 2.334/2001 , da Comissão de 
Direitos Humanos, e 2.337/2001 , do Deputado Rêmolo Aloise 
(Ciente.Publique-se.); e do Deputado Miguel Martini, indicando os Deputados 
Ermano Batista e Antõnio Carlos Andrada para, respectivamente, membros 
efetivo e suplente da Comissão Especial da Lei Robim Hood, nas vagas dos 
Deputados Miguel Martini e Mauro Lobo (Ciente. Designo. À Area de Apoio 
às Comissões e cópia às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
-A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIl do 
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art. 232, ele art. 141, do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados 
Dmis Pinheiro (2) solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei 
n°s 1.398 e 1.487/2001 ; Agostinho Silveira solicitando a inclusão em ordem 
do dia do Projeto de Lei n° 1.069/2000; e, nos termos do inciso VIII do art. 
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho 
solicitando a retirada de tramitação do Requerimento n° 2.345/2001 (Arquive-
se o requerimento.). 

Votação de Requerimentos 
-A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, 

requerimentos dos Deputados João Batista de Oliveira solicitando a inclusão 
em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.327/2000(Cumpra-se.) e Dinis 
Pinheiro solicitando a retirada de tramitação do requerimento de sua autoria 
em que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.052/2000 distribuído à Comissão de 
Justiça, em 2° turno (Arquive-se o requerimento.). 

23 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 13 Fase, a Presidéncia 

passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta da presente 

reunião os Projetos de Lei n°s 493/99, 1.511/2001, 992/2000, 
1.110/2000,1.164/2000, 1.219/2000 e 901/2000, apreciados na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã; o Projeto de Lei n° 819/2000, que, 
por ter recebido emendas na referida reunião, foi devolvido à Comissão de 
Administração Pública, bem como o Projeto de Lei n° 1.431/2001 , por não 
estarem preenchidos os pressupostos regimentais para a sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Votação, em turno único, do 

Projeto de Lei n° 1.314/2000, do Deputado Márcio Kangussu, que altera os 
arts. 1° e 2° da Lei n° 13.735, de 7/11/2000, que institui o Dia da 
Manifestação contra a Exploração Infantil. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina por sua 
aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de 
Redação. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 951/2000, do Deputado João 
Leite, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 
carcerários. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com 
a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina pela 
aprovação do projeto com a Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda no 1, 
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da Comissão de Administração Pública. Em votação, o projeto, salvo a 
emenda e a subemenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, salvo a 
subemenda. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 
951/2000 com a Emenda n° 1. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.264/2000, do Deputado 
Ambrósio Pinto, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação, nos 
hospitais da rede pública estadual, de pontos de solução de gel e placas 
orientativas para a prevenção de infecções hospitalares. O parecer da 
Comissão de Justiça, que conclui pela inconstitucionalidade do projeto, foi 
rejeitado pelo Plenário. A Com1ssão de Saúde 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 a 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Com a rejeição do projeto de lei, fica prejudicada a 
Emenda n° 1. Arquive-se. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 168/99, da Deputada Elaine 
Matozinhos, que oferece o serviço de orientação e prevenção ao cãncer 
cérv1co-uterino e de mama no Estado de Minas Gerais. A Comissão de 
Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 168/99 

Inclua-se o seguinte art. 2° no projeto, renumerando-se os atuais arts. 2° e 
30: 

·Art. 2° - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Saúde, os seguintes cargos de provimento em comissão: 

I -sete cargos de AS-SUS, código MG-43, símbolo SA-43; 
li - cinco cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo 9/A; 
111- cinco cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8/A. 
§ 1° - A forma de recrutamento dos cargos em comissão de que trata o 

"caputn deste artigo será estabelecida em decreto, com observância do 
disposto no art. 37, V, da Constituição Federal e na Lei n° 9.530, de 1987. 

§ 2° - Para atender ao disposto neste artigo, fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento vigente no valor de 
R$70.000,00 (setenta mil reais).". 

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2001 . 
Os Lideres abaixo assinados acordam em que seja apresentada a emenda 
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do Deputado Cnstiano Canêdo ao Projeto de Lei n° 168/99, em 2° turno: 

Cristiano Canêdo (PTB) - Djalma Diniz (PSD) - lvair Nogueira (PMDB) -
Cabo Morais (PL) - Márcio Kangussu (PPS) - Pinduca Ferreira (PPB) - Elaine 
Matozinhos (PSB). 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Crrst1ano Canêdo, que, 
por conter matéria nova, é apoiada pela ma1oria dos Líderes com assento 
nesta Casa. Nos termos do§ 4° do art. 189 do Regimento Interno, a emenda 
será votada independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo a 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os Deputados 
que a aprovam penmaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 168/99 na forma do 
vencido em 1 o tu mo, com a Emenda no 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.025/2000, do Deputado 
Rogério Correia, que dispõe sobre a política mineira de Incentivo, cultivo, 
consumo, comercialização e transfonmação dos derivados do pequizeiro -
Pró-Pequi. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam penmaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
1.025/2000 na fonma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.052/2000, do Deputado Luiz 
Tadeu Leite, que declara como área de proteção ambiental a região situada 
nos Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, lbirité, ltabirito, Nova 
Lima, Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara e dá outras providências. A 
Comissão de Me1o Ambiente opina pela aprovação do proJeto na forma do 
vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão 
de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na fonma do vencido 
em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Meio Ambiente. 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 a 4. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 1. 052/2000 na fonma do vencido em 1 o turno, com as 
Emendas n°s 1 a 4. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° 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. A Comissão de Administração Pública opina pela 
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aprovação do projeto. 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 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.321/2000, dos Deputados 
Cristiano Canêdo e José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Paulistano Futebol Clube, com sede em Muriaé, o imóvel que especifica. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. 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. 

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 extraordmána de terça-fe1ra, dia 3 de julho, às 
nove horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ord inária 
da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada será publicada na edição do dia 3/7/2001 ). Levanta-se a reunião. 

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 255a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
13/6/2001 

Presidência dos Deputados Ivo José e Wanderley Ávila 
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação da 

interrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Presidente - Palavras 
do Sr. Aureliano Chaves de Mendonça - Palavras do Sr. Elmar de Oliveira 
Santana - Palavras do Sr. lido Luis Sauer - Palavras do Sr. Sacha Calmon 
Navarro Coelho - Palavras do Sr. Robson Braga de Andrade - Palavras do Sr. 
Marcelo Correia - Palavras do Sr. Délcio Duarte - Esclarecimentos sobre os 
debates - Debates. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência convida a tomar 

assento à mesa os Exmos. Srs. Luiz Márcio Viana, Secretário de Minas e 
Energia, representando o Sr. Itamar Franco, Governador do Estado; 
Aureliano Chaves de Mendonça, ex-Vice-Presidente da República e ex-
Ministro de Minas e Energia; Nicolau Boller, Cônsul da Suíça; Délcio Duarte, 
Coordenador da Com1ssão de Energia da Prefeitura de Belo Horizonte, 
representando o Sr. Célio de Castro, Prefeito Municipal; Elmar de Oliveira 
Santana, Assistente da Diretona de Distribuição e ComercialiZação da 
CEMIG, representando o Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da 
Companhia; lido Luis Sauer, Professor do Programa de Pós-Graduação em 
Energia da USP; Sacha Calmon Navarro Coelho, Professor de Direito 
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Tributário e Financeiro da Faculdade de Direito da UFMG; Robson Braga 
de Andrade, Vice-Presidente da FIEMG, representando a Federação; João 
Camilo de Oliveira Penna, ex-Presidente de Furnas; e o Deputado Anderson 
Adauto, membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
desta Casa e Coordenador de Assuntos Energéticos do Movimento Minas em 
Defesa das Águas. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário dos Srs. 

Airton Labegalini, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Monte 
Sião; Baudu Rocha, Diretor do PROCON do Município de Ribeirão das 
Neves, e Marcos Túlio de Melo, Presidente do CREA. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários à 

realização do Ciclo de Debates Colapso Energético e Alternativas para a 
Crise. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa aos senhores que esta Casa recebeu um ofício 

assinado por Klair Lenite Globo, Chefe de Gabinete da Casa Civil da 
Presidência da República, com os seguintes dizeres. (-Lê:) 

"Incumbiu-me o Sr. Ministro Chefe da Casa Civil de agradecer o convite 
que lhe foi feito para participar do Ciclo de Debates Colapso Energético e 
Alternativas para a Crise, a realizar-se no dia 13 de junho do corrente mês, e 
informar sobre a sua impossibilidade de comparecer ao evento, em virtude de 
compromissos firmados para a referida ocasião". 

Essa mensagem foi enviada ao Exmo. Presidente desta Casa, Deputado 
Antônio Júlio. 

Quando temos em mãos um problema, devemos analisar suas causas para 
chegar às possíveis soluções. Ao abrirmos hoje o Ciclo de Debates Colapso 
Energético e Alternativas para a Crise - na agenda do Movimento Minas em 
Defesa das Águas -, vamos seguir esta linha: após uma análise dos motivos 
que nos levaram ao colapso, vamos passar às possibilidades de superá-lo. 

Fazemos questão de ressaltar que nossa análise não é feita a título de 
retaliação às autoridades responsáveis, mas como subsídio para o 
equacionamento da questão. Afinal, não adianta chorar pelo leite derramado. 
O mal está feito, e só nos resta remediá-lo. 

Vejamos, assim, alguns dos fatores que nos conduziram ao atual estado: 
entre 1995 e 2000, o consumo médio de energia cresceu 4,5% ao ano em 
nosso País, entretanto a capacidade de geração cresceu apenas 3,8% ao 
ano. No mesmo período, houve reduzidos investimentos no setor de geração 
e transmissão; o programa de expansão, tanto da base hidrelétrica como da 
térmica , caminhou a passos lentos; o programa de privatizações do Governo 
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já transferiu a setores privados 22% da geração e 65% da distribuiÇão; os 
novos controladores não se preocuparam em investir na expansão, dando 
prioridade aos lucros do negócio; a exigência de investir para o futuro nunca 
ficou suficientemente clara nas licitações efetuadas. 

O que permanece em mãos do Governo tampouco recebeu mvestimentos: 
seguindo as rigorosas determtnações do FMI para o cumprimento de 
superávits primários, o Governo Federal preocupou-se, antes de tudo, em 
fazer com que as empresas fossem financeiramente atrativas para os 
potenciais compradores. Esse foi o caso de Furnas, contra cuja privatização 
tanto temos lutado. 

Já era do conhecimento geral, no ano de 1996, que, a menos que se 
fizessem novos investimentos, teríamos racionamento de energia a partir de 
1998. Nossas autoridades, no entanto, preferiram confiar em fatores 
climáticos favoráveis, os quais não se confirmaram. Completamos dois anos 
de estiagem, com os reservatórios em nível baixissimo. 

Estamos agora em pleno racionamento, o que não é uma solução. A crise é 
estrutural, e o Pais vai precisar de investir pesadamente na geração e na 
transmissão. Isso exige recursos consideráveis, que poderão recair sobre a 
população com os chamados "tarifaços". Evitar que tal aconteça e que se 
encontrem fontes de financiamento que não onerem mais ainda o bolso do 
povo é a primeira medida a se tomar. 

Por essa razão é que a participação popular no processo é de fundamental 
importância. A sociedade brasileira já deu uma bela demonstração de 
cidadania ao se antecipar ao racionamento, reduzindo o consumo. Temos 
certeza de que, agora, ela não vai aceitar que o Governo procure superar a 
crise sem consultá-la. 

As alternativas para superar o colapso energético são múltiplas. Em curto 
prazo, as soluções são poucas. Mas é preciso partir para iniciativas que 
darão frutos também em médio e longo prazo, tais como: incentivar o setor 
privado a investir em pequenas centrais hidrelétricas, com potência de até 
30MW; reativar pequenas usinas existentes pelo Pais afora, hoJe 
desativadas; investir nas termelétricas , incrementando a utilização do gás 
que nos chega da Bolívia e da Argentina, porque é lamentável verificar que o 
projeto dos gasodutos ficou sensivelmente atrasado com a indefinição sobre 
o problema cambial e sobre a participação da PETROBRAS; desenvolver os 
programas de geração de energia solar e eólica, bem como daquela obtida 
com a biomassa; com os devidos cuidados ambientais, concluir a construção 
da Usina de Angra 111, considerando os enormes investimentos que o Pais já 
fez no campo da energia atõmica. 

São alternativas que nos ocorrem, não como técnico, que não o somos, 
mas raciocinamos como cidadão e como parlamentar conscrente de nossas 
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obrigações para com o povo. É essa conscientização, aliás, q·ue nos 
motiva ao abrir o encontro de hoje. Gostaríamos de agradecer os ilustres 
expositores que ouviremos a seguir. É gratificante verificar que a iniciativa 
desta Assembléia conta com o aval de tão credenciados especialistas. 
Igualmente, estendemos nosso reconhecimento ao público, que nos honra 
com sua participação. A todos os presentes e a todos que nos acompanham 
pela TV Assembléia, a saudação cordial da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Com a palavra, o Sr. 
Aureliano Chaves de Mendonça, ex-Vice-Presidente da República e ex-
Ministro de Minas e Energia. 

Palavras do Sr. Aureliano Chaves de Mendonça 
Sr. Presidente desta reunião e ex-Presidente desta Casa, Deputado 

Anderson Adauto; Sr. Vice-Presidente desta Assembléia Legislativa, que 
presidiu até há poucos minutos esta Mesa, Deputado Ivo José; ilustres 
autoridades, componentes da Mesa, Srs. Deputados Estaduais, senhores 
palestrantes, enfim, mineiros e brasileiros Interessados em debater esse 
problema crucial, estamos diante de uma crise terrível para o nosso Pais. 
Crise de energia elétrica é grave em qualquer lugar do mundo, porque, de 
todas as formas de energia que o homem utiliza, a elétrica é, sem dúvida, a 
mais nobre. O serviço de energia elétrica, como outros, por exemplo, de 
água, telefonia ou transporte urbano, tipicamente serviços públicos, tem suas 
peculiaridades. O poder público, como concedente, delega à iniciativa privada 
a responsabilidade de gerir esse serviço de tal maneira que sirva bem à 
comunidade. E esses serviços públicos dotados de natureza especial 
requerem naturalmente a interveniéncia do poder público, como concedente 
e poder fiscalizador. O serviço público não pode funcionar sem a 
interveniência do poder público como poder concedente e também 
fiscalizador. Dai a razão peculiar da natureza desse serviço, porque, feita a 
concessão, o concessionário passa a ter presença natural, espontânea e 
automática na área de concessão e, especificamente, na natureza da 
concessão. E o concessionário de serviço público tem mercado garantido. 
Qual a vantagem, então, que leva o usuário da área de poder concedente, de 
áreas de concessionárias que são atendidas pelo concedente? A garantia 
que o usuário tem de que as suas necessidades do produto objeto de 
concessão serão sempre supridas pela concessionária. Então, o usuário não 
precisa se preocupar. Vai faltar energia? Não, porque o poder concedente 
está presente para fiscalizar a concessionána de tal maneira que ofereça 
serviço de boa qualidade e garantido. 

Ocorre que nós, brasileiros, temos um hábito singular. Precisamos fazer 
movimento. Se não se tem competência para conseguir consertar o que está 
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errado. tem-se diligência para atrapalhar o que está certo. O· Brasil, 
singularmente, não tinha nenhuma experiência com empresas genuinamente 
nacionais para gerir o sistema elétrico. Poucas e pequenas empresas 
genuinamente nacionais tiveram concessão de pequeno porte para explorar 
serviços de energia elétrica. Em Minas Gerais, tivemos algumas pequenas 
empresas, porém competentes: a antiga Companhia Sul-Mineira de 
Eletricidade, que era concessionária de serviço de energia elétrica em várias 
pequenas cidades do Sul de Minas, a Companhia Cataguases-Leopoldina, 
empresa privada também, que tem exercido bem a sua condição de 
concessionária de serviço de energia elétrica em áreas da Zona da Mata. 

Predominantemente no passado, a concessão de serviço público de 
energia elétrica era privilégio de empresas estrangeiras. O grupo Light & 
Power era responsável pelos dois maiores centros de desenvolvimento do 
País - São Paulo e Rio de Janeiro. O grupo da Bond & Share predominava 
em toda a faixa litorânea brasileira e, até há bem pouco tempo, tinha a 
concessão de produção e suprimento de energia elétrica da Capital mineira, 
Belo Horizonte. Então, nossa tradição nunca foi de presença do Estado 
nesse tipo de atividade. O homem público brasileiro nunca dominou a idéia 
da estatização, pelo contrário. Tanto isso é verdade que todas as 
Constituições brasileiras, sem exceção, são tanto mais combatidas quanto 
menos compreendidas. Quando me perguntam se eu votaria em todos os 
artigos dessa Constituição caso fosse constituinte em 1988, digo que não. 
Porém, longe de mim supor que essa Constituição que aí está é um desastre. 
Um desastre têm sido os intérpretes, que a interpretam mal. 

Pois bem, o art. 1 o da Constituição começa dizendo que somos uma 
República Federativa, um Estado de direito democrático, resultado da união 
dos Estados, municípios e do Distrito Federal, que se baseia nos seguintes 
princípios e postulados: em primeiro lugar, a soberania. Alguns pensam, 
porque lhes falta amor a este País, que dizer que estar sempre atento á 
preservação da nossa soberania é coisa do passado, que é coisa de gente 
desatenta à modernidade, que é coisa de arcaísmo. O primeiro preceito 
constitucional é a preservação da soberania. O que mais? Cidadania. Sim, 
porque uma nação que não é soberana, não é composta de cidadãos, pode 
ser, no máximo, composta de obedientes súditos. O que mais? Dignidade da 
pessoa humana. Uma nação que não tem cidadãos não preserva a dignidade 
da pessoa humana. O que mais? Valor social do trabalho e da livre iniciativa. 

O constituinte brasileiro sempre esteve presente. E a primazia da atividade 
econômica não é do Estado, é da iniciativa privada. Apenas nenhum 
constituinte brasileiro pregou, como alguns pregam agora, o absenteismo do 
Estado. O Estado está proibido de participar da atividade econômica. Que 
pais do mundo cujos cidadãos se prezem pode dizer que o Estado está 
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proibido de participar de atividade econômica? Somos um Estado que 
optou e opta pela presença principal da iniciativa privada no desenvolvimento 
da atividade econômica, mas não prega estado absenteísta. A política 
nacional pode optar por se fazer presente ou não na atividade econômica. 
Mas não se vá dizer, capciosamente, que os que pregam a presença do 
Estado o fazem por arcaísmo ou por distonia com a realidade do mundo 
contemporâneo. 

O sentimento nacional é o mais forte de todos os sentimentos com os quais 
o homem convive. Qual foi a primeira e mais importante tentativa de 
globalização ideológica que o mundo conheceu? A revolução comunista em 
1917. Pois bem. Depois de 70 anos de revolução comunista de cunho 
mtrinsecamente internacional, até porque a busca do bem-estar deve ser a 
busca da humanidade, os chechenos deixaram de ser chechenos? Os 
ucranianos deixaram de ser ucranianos? Não. Porque a coisa mais 
importante que uma comunidade tem é o amor a sua nação pois falam a 
mesma língua e, conseqüentemente. ex1ste maior compreensão dos 
sentimentos recíprocos, culto aos mesmos valores, o amor ao mesmo torrão 
natal. Amar seu País, querer bem a ele, desejar que não seja explorado por 
outros é o mais nobre dos sentimentos da alma humana. E o Brasil é o mais 
singular dos países que se conheceu até hoje. O Brasil é o único país do 
mundo que, antes de ser país, foi nação. O Brasil foi nação no século XVII , 
quando expulsou os holandeses. As três raças se uniram. 

E cada uma das raças deixou de ser representante do negro, do índio e do 
branco, através de V1dal de Negreiros, de Felipe Camarão e de Henrique 
Dias. Então, ter sentimento nacional intrínseco é da alma do homem 
brasileiro. O que destoa da alma do homem brasileiro, o pior do arcaísmo, e 
este é antinatural , é não querer bem a este País, é querer tachar os 
brasileiros que querem bem a esta Nação de quadrados, de pertencentes a 
uma geração ultrapassada, que destoa da modernidade. Portanto, não é 
novidade que se deseje privatizar. A novidade é o desejo de privatizar a 
despeito do interesse nacional. Esse, sim, é nominável. Não fiZemos o 
Estado ser interveniente em várias áreas da atividade econômica nacional 
por capricho ideológico, mas pela realidade conjuntural. O que nos fez atuar 
no setor de energia elétrica? Quando se concebeu a idéia de o Estado 
participar do setor de energia elétrica, o Sr. Juscelino Kubitschek e seus 
auxiliares, que foram os grandes responsáveis por isso, não o fizeram por 
impulso ideológico, mas por necessidade conjuntural, para fazer com que o 
Brasil ingressasse com êxito no desenvolvimento industrial. Pergunta-se: as 
empresas de energ1a elétrica de capital privado internacional, que tinham as 
mais importantes concessões do serviço público de eletncidade em nosso 
Pais, não dispunham de competência profissional? Não dispunham de 
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recursos financeiros para atender às necessidades do mercado? Tinham 
tudo isso. O que lhes faltava então, competência, se tinham recursos 
financeiros? Faltava amor a este Pais. Estavam aqui para fazer negócios. Se 
num determinado momento o negócio fosse coincidente com o interesse 
nacional , bem. E se não o fosse, qual seria a prioridade? Seria o interesse 
nacional? E, agora, para fazê-los voltar, se pudermos usar essa forma de 
linguagem, como faremos? Vieram por amor a este País? Não, vieram e vêm 
porque fazem um singular bom negócio. Quanto pagam pelo bem que 
adquirem? Sequer pagam esse bem com recursos que trazem de fora. 
Buscam-no aqui mesmo. O Estado que se esgotou, na concepção de 
analistas precipitados, para não dizer falsos, que não tem recursos para 
mvestlr, por que financia os investimentos estrangeiros? 

O nosso problema não é, como dizem, falta de recursos para mvestir. Se é, 
por que não convocar os investidores estrangeiros a virem aqui investir em 
iniciativas novas? E não comprar, a preço de banana, usinas hidrelétricas 
que já estão praticamente com seu valor residual zerado, porque foi 
depreciado dentro de horizonte pré-estabelecido de 30 anos. 

Como é formada a tarifa? Será que é preciso trazer dinheiro de fora para 
investir? A tarifa é formada de tal maneira que remunere o mvestimento em 
todas as suas manifestações. E o que mais? Remunere a depreciação. O 
que significa isso? Todo dia pago uma tarifa em que no seu preço está 
embutido o preço da depreciação. Por quê? Para se ter a certeza de que, 
finda a v1da útil do equipamento, a concessionária já tenha recursos 
reservados para construir uma usina nova. 

Fala-se sempre que Fumas tem dinheiro para investir. É óbvio que tem. Por 
quê? Porque já cobrou uma tarifa que lhe garanta, se for necessário, 
terminada a vida útil de suas usinas, condições de construir usinas novas. O 
concessionário não pode exigir remuneração alta do seu investimento, mas, 
seguramente, cobra novos investimentos por antecipação. 

Então é um equivoco, que não acredito seja de burrice. mas de má-fé, 
dizer que o Estado esgotou a sua capacidade de investir. Não é o Estado; é o 
mercado que remunera o investimento. Porventura, o Estado aloca recursos 
onundos de tributos para ampliar o sistema energético? Não. O que o Estado 
faz . no máx1mo, é, como acionista majoritário de uma determinada empresa 
concessionána de energia elétrica, reinvestir os dividendos para atender à 
deprec1ação do sistema. 

A raiz da nossa concepção é o déficit permanente que temos em 
1nvest1mento no setor de energia elétrica, como em outros setores, por 
exemplo, de estradas, etc. É um erro de origem, de vício de política 
econôm1ca. Se não modificarmos essa filosofia, pais periférico será 
eternamente condenado à periferia, por uma razão singela, porque o grande 
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credor internacional não está preocupado com o nosso desenvolvimento. 
Está preocupado com a segurança de que seremos permanentemente bons, 
pertmazes e freqüentes emprestadores de dinheiro, mas mais eficientes 
pagadores. a tempo, no custo desse dinheiro para dar tranqüilidade cada vez 
mais efetiva àqueles que nos emprestam dinheiro. 

Se o Brasil quer essa opção, escolha-a consciente do que está fazendo, e 
não pela habilidade do uso da palavra daqueles que d1ngem acidentalmente 
o País. Essa é uma opção. Se queremos ser permanentemente um pais 
periférico, mas periférico elogiado como bom pagador pelos credores 
internacionais, o caminho é esse. Mas se o Brasil quer mais do que isso, quer 
associar-se àquilo que Deus lhe deu - que é este enorme Pais - , para fazê-lo 
maior, o caminho não é esse. Essa é uma opção de cada um. 

Esse é o grande desafio que temos pela frente. Dir-se-á: mas as medidas 
tomadas pelo Governo para administrar a carência de oferta de energia têm 
sucedâneo? Direi que não, mas isso não tenho inibição de dizer que o 
Governo chegou a essa posição porque quis. Acredito que lhe tenha faltado 
inteligência suficiente para enxergar isso por antecipação, porque qualquer 
brasileiro medianamente informado da realidade do Brasil já estava sentindo, 
há algum tempo, que estávamos caminhando para uma carência de oferta de 
energia. E isso poderia ser feito até por um raciocínio elementar. Sabem 
muito bem que há correlação estreita entre o crescimento do PIB e o da 
demanda energética. Num país como o Brasil, é mais ou menos assim: se o 
PIB cresce a 4% ao ano, o crescimento de demanda de energia cresce a 
aproximadamente 5% ao ano. Não há notícia de correlação menor. Por que 
não tivemos crescimento de demanda de energia até o ano passado? Porque 
era zero o crescimento do PIB. Não temos ouvido falar permanentemente 
que a esperança das autoridades monetárias deste País é que o PIB cresça 
a 4% ao ano? Então, a demanda de energia seguramente cresceria a mais 
ou menos 5,5% ao ano. 

É claro que podemos fazer economia, porque normalmente somos um 
pouco gastadores de energia. Há alguma gordura para ser reduzida. Mas é 
muito pequena em relação à realidade, porque o nosso consumo, em 
megawatUhora e habitante/ano, é relativamente pequeno. E é certo que 
somos um País que não tem aquecimento, que tenha inverno rigoroso que 
exija demanda energética de certo porte. E nem sempre é demanda de 
energ1a elétrica, é demanda de calor, que pode ser fornecido em melhores 
condições por outros elementos, principalmente o gás, sobretudo em países 
que o têm em abundância. 

Em função dessa realidade, o que cabe a cada um de nós, brasileiros? É 
evidente que não podemos ser advogados da idéia de "cão danado, todos a 
ele". É nosso dever ajudar, na medida do possível , para que os aspectos 
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negativos dessa crise energética sejam minimizados, e colaborar com as 
autoridades federais para que possam admimstrar melhor essa crise que ai 
está. 

Não podemos deixar de ter sempre em mente que o grande responsável 
não foi São Pedro, pois ele não é concessionário de serviço de energia 
elétrica em nenhum lugar do mundo. Evidentemente, a água é nosso 
principal elemento gerador de eletricidade, e, graças a Deus, temos 
abundãncia dela no Brasil, porque água é v1da e vale muito mais que 
petróleo. Mas, especificamente, a responsabilidade ma1or desse quadro que 
estamos vendo é da imprevidência e, mais do que isso, da displicência com 
que esse assunto foi tratado pelas autoridades competentes. 

Felizmente, não estão procedendo, ao administrar a crise, com a mesma 
displicência com que administraram a chegada à crise. As pessoas que 
fazem parte da Comissão são profissionais competentes e seu coordenador, 
o Ministro Pedro Parente, tem agido com bom-senso e critério, embora seja 
estranhável que a coordenação não fique nas mãos daquele que tem a 
responsabilidade direta de gestão do setor, o Ministro das Minas e Energia. O 
atual gestor do problema tem-se comportado com suficiente equilíbrio e 
critério, para evitar que o problema se exacerbe em consequências 
terrivelmente danosas para a vida nacional. 

Não há dúvidas de que o Brasil tem condições de superar bem essa crise. 
Temos de voltar nossas vistas para o que temos disponível para 
complementar - e não resolver- o problema do déficit de energia, como a 
utilização do gás para geração de energia termelétnca, lembrando que se 
deve falar menos e ag1r mais, já que, até agora. temos sido prestimosos na 
palavra e extremamente cautelosos na ação. A ação número um para 
amenizar-se a crise é a utilização do gás, em particular o que estamos 
importando da Bolívia. 

Não podemos perder de vista a utilização bem coordenada e ordenada da 
energia termonuclear, continuando com as obras nesse sentido. Essa não é a 
energia de que carecemos mais, mas. como já investimos no setor, devemos 
tirar o melhor proveito dos gastos feitos, para antec1par a oferta dessa 
energia, a fim de aliviar a demanda do trinômio Rio de Janeiro, São Paulo e 
Belo Horizonte. 

Devemos dar uma atenção especial à co-geração de energia elétrica, com 
a utilização de bagaço de cana. Isso é pouco, mas tudo que vier é 
importante. Fomos um pais vitorioso, quando conseguimos minimizar 
sensivelmente a crise do petróleo com a produção do álcool. Esse foi um 
passo importante do povo brasileiro. Temos possibilidade de utilizar na faixa 
litorãnea, principalmente no Nordeste, um pouco de energia eólica e, 
também, condições de utilizar razoavelmente a energia solar, não só sob a 
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Então. não estamos perdidos nesse emaranhado de desafios a que somos 
submetidos. Pelo contrário, o Brasil, pela sua natureza e pela inteligência da 
sua gente, tem condições de reduzir os efeitos negativos, que é o que todos 
desejamos e o que cada um, na pequena parte que lhe cabe, fará . Confiamos 
em que. se Deus fez grande este Pais, os brasileiros não o farão pequeno. 
Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Elmar de Oliveira Santana 
Boa-tarde, Deputado Anderson Adauto, na pessoa de quem saúdo todos os 

componentes da Mesa, Srs. Deputados, autoridades presentes, senhoras e 
senhores, registro o nosso agradecimento, em nome do Sr. Presidente da 
CEMIG, pelo honroso convite. Devido a compromisso surgido hoje, não põde 
comparecer, incumbindo-me dessa tarefa. 

- Procede-se à apresentação de transparências. 
A minha apresentação focará cinco tópicos básicos. O primeiro refere-se à 

cnse de energia; o segundo, à legislação e às regras do racionamento; o 
terceiro. a alguns cenários e a conclusões que tiramos em nossa empresa; o 
quarto. a algumas propostas; e o últ1mo, à situação, no dia de ontem, dos 
nossos reservatórios. 

Essa crise, como bem disse o Dr. Aureliano, é eminentemente nacional. 
Não há energia do sistema elétrico suficiente para nos atender e, de qualquer 
forma, temos de racioná-la. As causas básicas dessa crise são quatro. e 
incluma ma1s uma. A pnmeira é a redução dos investimentos. que é patente, 
apesar de estarem negando. A segunda, uma redução muito forte nos 
investimentos. A terceira refere-se ao aumento da demanda, que fez com que 
o sistema ficasse dependente das usinas hidráulicas. E, como conseqüência 
d1sso. a quarta causa é o problema do clima. A quinta seria a reforma do 
setor. que sofreu alguns desvios, cuja conseqüência estamos sentindo hoje. 
Em termos de redução de investimentos, fomos muito claros. 

Nos últ1mos anos, foram feitos poucos investimentos nessa área. A CEMIG 
foi . talvez . uma exceção. Estamos investindo em nove usinas, quatro delas 
estão em construção: Aimorés, Funil, Queimados e Porto Estrela, e cinco, em 
fmal de negociação: lrapé, Pai Joaquim, Capim Branco I, 11 e 111 e uma 
térm1ca de 500mW no Sul de Minas. A Usina de I rapé, além de gerar energia, 
trás uma revrtalização à região porque está situada no vale do Jequitinhonha. 

Em termos de aumento de demanda, o PIB tem uma relação muito forte 
com o cresc1mento de energia elétrica. No ano 2000, seu crescimento foi de 
4,5%, e o mercado de energia elétrica cresceu 5,8%. Há uma grande 
diferença O mercado de energ1a cresce mais do que o nosso PIB. Na última 
década. a oferta de energia no Pais cresceu 3,3%, enquanto o mercado 
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cresceu 4, 1 %. Só aí notamos a divergência e o desnível existentes. 

A dependência das usinas hidrelétricas e de linhas de transmissão é outro 
problema. As usinas são normalmente construídas em pontos distantes dos 
centros de carga. Para levarmos essa energia do ponto onde foi construída a 
usina para os centros de carga necessitamos das linhas de transmissão. 
Hoje, no Pais, temos quatro regiões geoelêtricas bem distintas: o Norte, o 
Nordeste, o Centroeste, com o Sudeste, e o Sul. Ainda não temos 
interligações entre o Sudeste e o Nordeste, temos uma interligação entre o 
Sul e o Sudeste. Há limites de transporte de energia tanto do Sul para o 
Sudeste quanto do Norte para o Nordeste. 

Ontem, o Sul mandava para o Sudeste 1. 1 OOMW, e ltaipu mandava 
8. 1 OOMW. O Norte nada mandava para o Sudeste, mas transportava toda a 
sua energia para socorrer o Nordeste. Existe um forte gargalo na linha do 
Norte que impede a transmissão de mais energia tanto para o Nordeste 
quanto para o Sudeste. O mesmo acontece com o Sul. Temos um limite, e 
uma segunda linha encontra-se em licitação. 

Em termos de clima, os reservatórios precisam de um bom volume de água 
para gerar energia e acionar as turbinas. A falta de investimento nos obrigou 
a usar intensamente nossas reservas d'água. Em abril de 2000, o nível dos 
reservatórios era de 64%, e, em 2001, de 34%. Este é um quadro 
interessante, pois mostra o que aconteceu com nosso armazenamento nos 
últimos dez anos. Nosso gráfico vai de 1991 a 2001 e mostra os níveis 
d'água em nossos reservatórios. Para que esses reservatórios funcionem 
bem, essa linha vermelha tem que trabalhar na horizontal. Os níveis de 
reservatório têm que chegar, no fim do período chuvoso, a um percentual de 
bom para ótimo de preenchimento dos reservatórios. A linha de baixo 
representa o início do período seco. Iniciamos o período seco com 67%, 64% 
dos níveis de reservatório. Com o período chuvoso, o reservatório ia para a 
faixa de 90%, 95%. Isso ocorreu até 1996, quando o uso intensivo dos 
reservatórios, sem a construção de outros para ajudar no armazenamento 
dessa água, provocou sua diminuição. As chuvas não mais conseguiam 
encher os reservatórios a fim de que pudessem trabalhar com tranqüilidade 
no próximo ano. Em 1999, tivemos níveis bem mais baixos do que os de 
2000. Em 1999, tínhamos 19% do nível d 'água, e, quando terminou o período 
chuvoso, em abril de 1999, tínhamos 59%. Em novembro de 1999, 
estávamos com 23% no período seco e agora, em março e abril de 2000, 
com 34%. Hoje estamos na faixa de 29%. 

Esse é um quadro que mostra bem a evolução dos nossos reservatórios e 
a maneira como eles foram usados em 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000. Para 
ser mais exato, nos últimos cinco anos. 

Este é o quadro que temos hoje: a comparação da energia armazenada 
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neste País no mesmo dia do ano - 12/6/2000 para 12/6/2001 . Os 
reservatórios da CEMIG, em junho do ano passado, estavam com 49% de 
armazenamento. Hoje estamos na faixa de 22%. Os do Sudeste, que engloba 
os reservatórios da CEMIG, no ano passado, estavam com 51% e hoje 
estamos com 29%. Os do Sul estavam no ano passado numa situação bem 
pior, com 24%, e hoje estão com 89%. Ocorre que o Sul representa 6% do 
armazenamento global do Brasil em termos de reservatório. O Nordeste, no 
ano passado, estava com 64% e, hoje, está com 26%, e o Norte é o único 
que manteve mais ou menos o mesmo nível de reservatório. 

Quanto aos reservatórios da nossa empresa, temos ali a Usina de Três 
Marias, que no ano passado, em 11/6/2000, estavam com 73,1% do seu 
reservatório, e hoje estamos com 26,2%. No ano passado, em Sobradinho, 
estávamos com 58,5% e, hoje, estamos com 22, 7%, ou seja, no ano 
passado, neste mês, os nossos reservatórios estavam cheios e chegaram ao 
fim do ano vazios. 

Este ano os nossos reservatórios estão nesses níveis que vocês estão 
vendo, e é para isso que precisamos do racionamento: chegarmos ao fim do 
ano com os reservatórios em níveis administráveis. 

Para mostrar como um reservatório depende de outro, colocamos aí só os 
grandes reservatórios, tanto do rio Grande, que é Furnas, Marimbondo e 
Águas Vermelhas. É evidente que temos usinas ali no meio, mas são usinas 
a fio d 'água e que dependem do reservatório anterior. 

Do outro lado, Embarcação, que é o rio Paranaíba, ltumbiara e São Simão, 
e os dois juntos formam o rio Paraná, o que é uma seqüência de usinas. Mas, 
em termos de grandes reservatórios, são estes: Nova Ponte, Embarcação, 
ltumbiara. Esses reservatórios, temos de regulá- los, porque o restante das 
usinas do País trabalham a fio d'água. 

Essa é uma projeção do que ocorreu de janeiro de 2000 até maio de 2001 . 
Esse foi o comportamento da nossa energia armazenada. Entramos no fim 
de maio com 30,6% de energia armazenada - água no reservatório. Fizemos 
duas projeções. Caso o índice pluviométrico atinja 60% da média de longo 
termo, que é a média dos últ1mos 70 anos, mês a mês, d ia a dia, hora a hora 
- para se ter uma idéia, o mês de maio fechou com 59% de média de longo 
termo a energ1a afluente ... Então, se o índice for de 60% da média de longo 
termo, vamos terminar o ano seco em novembro, com 9% dos nossos 
reservatórios continuando a gerar no mesmo ritmo que estamos gerando 
hoje. Se o índice for de 70% da média de longo termo, vamos terminar com 
15%. 

Por que colocamos esses dois números? Porque esses números são 
previsíveis e a afluência depende do período de chuva anterior. Como o 
período de chuva anterior foi fraco, significa que a afluência no período seco 
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vai ser fraca. É aquela água que flui dos nossos rios, mais alguma ·chuva 
esporádrca que acontece nesse período, porque no Sudeste não é época de 
período chuvoso. 

Em termos de legislação, vou dar um pano rápido do que está vigente. Hoje 
as decrsões foram centralizadas numa câmara de gestão, ligada diretamente 
ao Governo Federal e sobreposta a todo o arcabouço legal exrstente, que é o 
Ministério de Minas e Energia, o AINS, órgão operador nacronal do sistema; o 
MAl - mercado atacadista - e a própria ANEEL, que hoje está subordinada às 
resoluções dessa câmara, e mais as concessionárias. 

Então, na realidade, hoje, quem gerencia todo o nosso sistema elétrico é 
essa câmara constituída. 

Até agora, foram emanadas 14 resoluções. As de n°s 1, 4, 5, 6 e 8 dizem 
respeito especificamente a atendimento. 

Para ligações novas, permitem a liberação de até 500kVA, exceto para o 
uso eletrointensivo. Para aumento de carga não está liberado. Não pudemos 
atender a aumento de carga. As ligações provisórias estão liberadas até 
500kV A. Isso significa construções de prédios, de usinas, de barragens ou 
qualquer outra que necessite de ligação provisória. Se preciso, o próprio 
proprietário terá que se responsabilizar por outro tipo de geração; se 
possível, a diesel. 

As ligações para festividades estão liberadas até 75kVA, o que inclui 
parques de exposição, que são muito comuns nos meses de JUnho e julho, 
em Minas Gerais. 

O fornecimento para eventos esportivos noturnos não está liberado; para 
placas de propaganda e "outdoors", também não. No entanto, há um ponto 
que estamos tentando resolver. Alguns tipos de iluminação casam com 
segurança, como a iluminação de pontos de ônibus, em que uma guarita 
serve de proteção e segurança. Esse problema ainda vai ser resolvido com a 
Câmara. 

As religações liberadas até 500kVA também têm exceção. 
As metas de consumo para residências, estabelecimentos comercrais e 

indústrias de baixa tensão é 20% sobre a média dos meses de maio, junho e 
julho do ano passado. Para os rurais, 1 0% sobre a média do mesmo período. 

As indústrias de alimentos, bebidas, têxteis, calçados, couro, automóveis, 
atendidas em média e alta tensão, terão 15% sobre o mesmo período. 

As indústrias petroquímicas. de mineração e outras, atendidas em média 
tensão, terão 20% sobre a média do mencionado período. As metalúrgicas 
terão 25% da média e são as que têm a maior meta de economia. 

Quanto ao poder público, são 20% no mês de junho, e 35% no mês de 
julho. 

Para a iluminação pública, são 35% da carga, pois é diferente quanto ao 



número de pontos. Às vezes, o número de pontos é muito elevado, mas a 
carga pode estar concentrada num espaço menor. 

Para unidades hospitalares, 10%. 
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Em resumo, para quem consome até 1 OOkWh por mês, a meta é 100% da 
média. Isso significa que, para uma média de 80kWh, a meta vai continuar a 
ser os 80kWh, e não 80kWh menos 20%. Para esses, não existe sobretaxa e 
não estão sujeitos a cortes. 

Para os consumidores de 101 kWh a 200kWh, a meta é 80% da média, não 
existe sobretaxa, mas ficam sujeitos a cortes. 

Para os consumidores acima de 200kWh, a meta é 80%. Além de existir a 
sobretaxa, vai haver cortes. 

As sobretaxas são sempre para consumo acima de 200kWh por mês: de 
201 a 500kWh, há sobretaxa de uma vez e meia, 50%; actma de 500kWh, há 
sobretaxa de 200%. 

Não sei se vou poder ler os cenários, mas são a parte mais importante. 
Fizemos algumas premissas: a afluência de junho a novembro deste ano vai 
ficar entre 60% e 80% da médta histórica. Isso implica que vamos terminar o 
ano tendo, nos reservatórios, um volume de água represado de 5% a 10%. 
Vale ressaltar que nunca operamos as usinas com esse volume de água. 
Portanto, não sabemos o que pode ocorrer. 

Se a população reduzir 20% do consumo, conforme o previsto pelo acordo 
do Governo, até novembro de 2001 , em 2002, se a afluência for 10% superior 
à média de longo termo, vamos ter racionamento até fevereiro. 

O percentual dessa afluência é de 27%. Estamos nos baseando nos 
últimos 70 anos. Se a afluência no período chuvoso, isto é, de dezembro de 
2001 a março de 2002, for a média normal - variar menos 1 O ou mais 1 O, 
ficando na média de longo termo -, o racionamento deve terminar em torno 
de março de 2002. 

O terceiro cenário: se essa afluência for inferior a 90% da média de longo 
termo, com certeza, o racionamento se prolongará durante o ano de 2002. 

Para 2001 - e isso é interessante -, mesmo se houver resposta imediata da 
sociedade e trabalharmos com 20%, chegaremos ao final do ano com um 
índice entre 5% e 10%. Nunca trabalhamos com as ustnas em níveis tão 
baixos. Caso não ocorra a redução - por exemplo, se chegarmos a 18% em 
junho -, em julho, teremos de aumentar o índice, que, segundo nossos 
cálculos, deve ser de 24%, para que possamos chegar a 10% no fim do ano. 
Se, em julho, não ocorrerem os 24%, no mês de agosto, teremos de partir 
para um número mator, ou seja, a cada mês que não atingtrmos a meta, com 
certeza, no mês seguinte, o esforço será bem maior. O atendimento 
energético para 2002 dependerá dessa precipitação, porque estamos 
considerando todas as obras que serão feitas. Além disso, precisaremos de 
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uma afluência muito forte para alcançar esses níveis. 

Muitas vezes, perguntam se temos propostas. Temos e já as oficializamos; 
são as seguintes: 

1 - Abertura de linhas de crédito. É importante que sejam abertas, também, 
para as estatais, que estão proibidas de pegar recursos no BNDES. A CEMIG 
está construindo com recursos próprios e de terceiros. Estamos nos 
associando ao capital privado e utilizando recursos próprios para fazer a 
nossa parte. 

2 - Utilização de geração a diesel de pequeno porte. 
3 - Agilização de licitação de usinas. Parece que o Governo licitará uma 

série de usinas nos meses de junho e julho. Apesar de a ação ser em curto 
prazo, o seu resultado é em longo prazo. 

4 - Reforço na transmissão. O Governo fará isso. Alistamos uma série de 
reforços para que a energia do Norte seja levada ao Nordeste e a do Sul para 
o Sudeste. Isso, também, permitirá que se utilizem as diferenças climáticas: 
quando chove no Sul e no Norte, não chove no Sudeste, e o inverso é 
verdadeiro. 

5 -Aumento de disponibilidade de energia. 
6 - Reordenação das condições de compra de energia. O Governo fixou o 

preço de R$684,00 por megawatUh. Para muitas empresas, será melhor 
parar de produzir e vender energia. Estamos propondo que a compra seja 
feita com a racionalidade que o momento requer. 

7- Ações em curto prazo. Uma delas é o incentivo às PCHs. Temos, em 
Minas Gerais, 1.600MW de PCHs possíveis de serem construídas. O 
particular e o privado podem entrar nisso. É um campo muito bom. Algumas 
coisas precisam ser flexibilizadas quanto à liberação de recursos e aos 
problemas ambientais. 

8 - Redução de consumo. Existe uma série de ações de "efic1entização". 
9 - Mudança na modulação. Acreditamos que essa proposta trará redução 

significativa. Hoje a modulação dinâmica é o horário em que o grande 
consumidor, o consumidor industrial, tem de diminuir a produção, ou seja, o 
horário de ponta. São 3 horas durante 5 dias na semana. Estamos propondo 
passar para 5 horas e 7 dias na semana. 

Nessa transparência, vemos a necessidade de agilizar e implantar a Usina 
de Belo Monte, porque, sozinha, representa 11 .000MW. É a última grande 
obra com impacto ambiental mUlto pequeno. Precisamos retomar o plano de 
usinas, dando ênfase ao método da utilização de gás. A retomada de Angra 
111 deve ser avaliada. É uma usina para a qual temos os equipamentos 
comprados e disponíveis. Como ações em médio e longo prazo, a segunda 
etapa de Igarapé; a utilização de celas combustíveis, que é um estudo, e o 
reforço das ligações interregionais. A nossa meta era de 1 1 09.000MW, e 
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gastamos 1.083.000MW; ficamos abaixo da meta. Temos 
acompanhamento direto. o Disque Racionamento, que foi implantado no dia 
21 de maio, com 50 posições. No dta 20 de junho, teremos 100 posições de 
atendimento. Vamos tentar atender à demanda, e qualquer informação sobre 
o racionamento está disponibilizada nesse "site" da empresa. 

Agradeço a atenção de vocês e a oportunidade que a Assembléia dá para 
a empresa expor a situação real. 

Palavras do Sr. lido Luís Sauer 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, autoridades, componentes da Mesa, é uma 

honra para mim, de São Paulo, comparecer à Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais para debater essa candente questão. Preferiria falar em outras 
circunstâncias, mas, lamentavelmente, quis o destmo que estivesse o País, 
hoje, nessa situação. Cabe a nós contribuir para que dela saiamos com o 
menor sofrimento possível para o povo brasileiro. Tinha preparado a 
apresentação utilizando transparências, mas, com o sistema audiovisual, 
sairia prejudicada. 

Por outro lado, estou aliviado com a apresentação do representante da 
CEMIG, que já esclareceu a origem física, energética da crise. É evidente 
que ela tem duas origens. Uma é eminentemente política, d isse-o bem o 
Presidente Aureliano Chaves. A outra tem origem física. Quanto a esta, cabe-
me fazer pequenas complementações. Em primeiro lugar, é evidente que 
entramos em situação de ameaça de racionamento permanente e não 
sabemos quando dela sairemos, simplesmente pelo fato de que a nossa 
segurança, que é o nível de acumulação de água nos reservatórios, foi 
dilapidada. Não sabemos quando iremos sair dessa situação: se em 2002, se 
em 2003, ou, até, depois. Depende de São Pedro - tão injustamente acusado 
- resolver vingar-se e mandar um dilúvio, o que seria a nossa salvação. 

Mas é evidente que não é realista esperar tal ocorrência. Como cientista, 
sabemos dos registros históricos das chuvas e o que delas se pode esperar. 
Assusta-me um Governo que se arrouba em dizer que, se tantos por cento da 
chuva acontecerem, estaremos salvos. Ora, sabemos o que podemos 
esperar da natureza. Nossos projetistas do sistema hidráulico o fizeram, 
planejaram, construíram e o vinham operando com sabedoria, levando em 
conta o comportamento da natureza. 

Aquele gráfico mostrado pelo colega da CEMIG ilustrou claramente que, 
em condições normais, em cada final de período chuvoso, aqui, no Sudeste, 
que é em abril, esperamos ter os reservatórios cheios ou quase cheios. À 
medida que o ano flu i. a demanda vai sendo atendida, as afluências 
dimmuem, porque a água das chuvas e a água estocada no seio do solo vai 
dimtnuindo, chegamos a uma queda típica de 30% a 50%, entre o máximo e 
o mínimo. É evidente que. historicamente, as afluências são as que 
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conhecemos. Portanto, não é possível querer tomar o lugar da natureza 
com suposições, temos de ser realistas. 
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O importante é que, de 1996 para cá, como já foi assinalado, o nível de 
acumulação vem caindo, devido a um dado que já foi apresentado aqUI, 
também. Na última década, de 1991 a 2001, a demanda de energia cresceu, 
em média, 4 ,1 %. A oferta média anual cresceu apenas 3,3%, o que dá uma 
diferença de pouco menos de 1% ao ano. Porém, composta ao longo de dez 
anos, significa mais de 10%. Tivéssemos nós um país de base térmica, o 
racionamento já teria acontecido há muito tempo. Graças ao estoque de água 
e - é importante que se diga - ao planeJamento do sistema hidráulico e sua 
construção, pode-se acomodar chuvas abaixo da média e crescimento da 
demanda acima do previsto por um horizonte de cinco a seis anos. Não 
houve seca. É bem verdade que, nos últimos dois anos, a chuva, no Sudeste, 
foi 12% abaixo da média histórica e 5% abaixo da média histórica nos últimos 
dois anos. Os dois anos imediatamente anteriores foram normais ou, até, um 
pouco acima da média. 

Portanto, não houve seca, houve secagem de reservatório, devido à falta 
de investimentos. Estes não aconteceram por várias razões, já apontadas. A 
mais importante é que toda a capacidade foi construída a partir da década de 
50, quando o grande mineiro e brasileiro Juscelino Kubitschek, propôs ao 
Brasil fazer 50 anos em 5. Grande parte de seus esforços foi dedicada a 
construir esse pujante sistema elétrico, que, com eficácia, eficiência e 
continuidade, suportou o crescimento econômico deste País até agora, sua 
modernização e urbanização. 

Agora , infelizmente, temos um Presidente que conseguiu, em 5 anos, 
desestruturar um sistema construído em 50. Essa é a origem da crise. Não se 
investiu porque as estatais, com competência e capacidade para fazê-lo, 
mesmo capacidade financeira, como é o caso da CESP, da própria CEMIG-
que é uma exceção honrosa no cenário brasileiro - e das outras, foram 
impedidas de fazê-lo por uma razão política e, pior, ideológica, preconceito 
puro. Havendo recursos e capac1dade de gestão, proibiram-se os 
financiamentos do BNDES a essas empresas. Porém, foram disponibilizados 
para que grupos estrangeiros, entre os quais cito o grupo Duk Power, que 
comprou as usinas do Paranapanema, desmembradas da CESP, o grupo 
American Energy Systems - AES -. também desmembrado da CESP, os 
quais tiveram metade do preço mínimo, em cada uma das duas empresas, 
num total de mais de R$700.000.000,00, financiados pelo BNDES. Que 
capital estrangeiro é esse, que, em vez de ampliar capacidade, vem, apenas, 
tomar o espaço econômico para mandar lucros e engordar os balanços -
única e exclusivamente isso? 

A origem é política, porque subordinamos a política macroeconômica deste 
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Pais aos ditames do Fundo Monetário Internacional, que tem um 
receituário muito claro. Parece ideológico recitar essa parte, mas não é, é 
pura recapitulação de um processo histórico. 

A receita dos acordos firmados com todos os países do mundo, 
especialmente os da América Latina, diz que a primeira etapa é a 
privatização, com ênfase em todos os setores de infra-estrutura: 
telecomunicações, saneamento, energia elétrica, gás natural, transporte, isto 
é, todos os setores em que se pode assegurar tarifa e preço aos investidores 
e nos quais, em geral, não há competição. Quando há, é limitada e, muitas 
vezes, sujeita a deturpações graves, como é o caso da competição proposta 
para a geração elétrica. 

A segunda etapa do modelo propõe a estabilização monetária, feita neste 
Pais às custas de juros aviltantes, que chegavam a 50% reais ao ano e 
fizeram com que, apesar de todo o processo de privatização, tivéssemos, 
simplesmente, um aumento brutal da divida pública: de 1995 para cá, pulou 
de R$160.000.000.000,00 para mais de R$600.000.000.000,00. E a 
contribuição de todas as privatizaçóes, segundo as contabilidades, incluindo 
ou não as teles, oscila entre R$40.000.000,00 e R$100.000.000,00, menos 
de 1/3, menos de 1/4; às vezes, menos de 15% do total. Portanto, não foi ai 
que se resolveu o problema macroeconômico. 

E a terceira etapa do processo proposto pelo FMI, que, também, está na 
origem da nossa crise, é a chamada liberalização dos preços dos setores de 
infra-estrutura. Significa orientar os preços dos derivados de petróleo. E faço 
uma pequena ressalva. Se se colocar em prática o que a lei preconizava em 
relação aos preços dos derivados de petróleo, como o diesel, que, em 
6/8/2000, estaria liberado, este Pais teria uma convulsão, além da atual, 
gerada pela falta de energia elétrica. 

Por outro lado, a mesma liberalização, de 1995 para cá, provocou o 
aumento da tarifa de energia elétrica cerca de 25% acima da inflação da 
FIPE de 1995 para janeiro e fevereiro de 2001 , no setor industrial e 
comercial. Aumentou 81% acima da inflação no setor residencial. Ainda que 
nominalmente não tivesse havido aumento, o aumento da tarifa média se deu 
pela remoção dos subsídios cruzados, das tarifas sociais, que beneficiavam 
as pequenas contas, enfim, de um conjunto de medidas justificadas para 
eliminar alguns vieses que, de fato, existiam. Em vez de se jogar fora a água 
suja do banho. jogou-se junto a criança, que era um sistema tarifário justo. 
originário de decreto assinado pelo Presidente da República em 1984, 
Aureliano Chaves. Ele preconizava um sistema tarifário pelo qual se dava a 
cada consumidor uma sinalização de quanto ele era responsável, no 
consumo, pelos custos do sistema. Por outro lado, garantia-se que a tarifa 
recuperada pelos agentes do setor era a tarifa média, como explicou há 
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pouco. 

Portanto, a vantagem comparativa deste País, de dispor de invejáveis 
recursos hidráulicos, era repassada á economia brasileira. HoJe, mercê desse 
ditame do FMI, vivemos um processo que, na distribuição, significa uma 
transferência, em razão dos aumentos acima da Inflação, da ordem de 
R$6.000.000.000,00 a R$8.000.000.000,00 ao ano. Estes saem do 
orçamento das famílias, que saem dos caixas das empresas e vão engordar 
os balanços das empresas, que, grande parte estrangeiras, estão 
aumentando rapidamente suas remessas, a título de lucros e dividendos, 
criando um outro nó na conta macroeconômica. 

Mas o pior ainda está no horizonte. O mesmo modelo, vinculado a esses 
ditames, prevê a chamada liberalização do mercado de geração, por me1o do 
mercado atacadista, segundo o qual, de 2003 até janeiro de 2006, todos os 
305.000.000MW ora produzidos a custos inferiores, a R$40,00 o megawatt-
hora, passem a ser vendidos pelo preço diretor de energ1a que, hoje, 
também, mercê de equivocada política energética do Governo, está orientado 
pelas usinas térmicas, com turbinas e equipamentos importados, com gás 
natural importado, o que implica uma sangria anual, para pagar o gás, de 
US$1 .500.000.000,00, e, para amortizar os equipamentos, se o plano 
prioritário for viabilizado, da ordem de mais US$700.000.000,00, criando 
outros problemas. 

Se esse preço diretor vingar, teremos um aumento do preço ou da tarifa. 
Dobrará, pulará de R$40,00 para R$80,00, R$90,00 o megawatt-hora, 
fazendo com que os 305 milhões de megawatt-hora produzidos por usinas já 
amortizadas, construídas ao longo dos últimos 30, 40 anos, venham a 
s1gn1ficar uma transferência, ou seja, 300 milhões vezes 40, 50, de 
RS12.000.000.000,00, R$15.000.000.000,00 ao ano. A reestruturação do 
ponto de v1sta tarifário vai significar que a economia brasileira será sangrada 
de R$18.000.000.000,00 a R$23.000.000.000,00 ao ano. Isso refletirá no 
setor produt1vo, no orçamento das famílias, no balanço das empresas, 
reestruturadas segundo as ordens do FMI. 

Esse é um grave problema, que exige correção urgente, sob pena de 
termos redução substancial na nossa competitividade econômica. Setores 
s1gn1f1cativos da economia tornar-se-ão não competitivos, mercê de um dos 
preços básicos de infra-estrutura, que é o de energia elétrica, sem razão 
alguma. a não ser a subordinação ideológica dos interesses do País a 
ditames que vêm de fora, não nos interessam e devem ser varridos quanto 
antes. 

Por isso, costumo dizer: se esse modelo tivesse dado certo, seria muito 
rUim, pelo aumento brutal que teria imposto e imporá ás tarifas. Porém, 
revelou-se um desastre porque não conseguiu garantir a expansão da oferta , 
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jogando-nos no caos, independentemente de termos racionamento com 
rodízio. O fato é que o sofrimento imposto ao povo e à economia já está 
acontecendo. Nenhum novo investimento está acontecendo. A economia já 
está paralisada. A desestruturação de cadeias produtrvas acontece 
rapidamente, mas sua reconstrução é lenta e gradual. 

Temos outro exemplo dessa política, que foi a valorização cambial 
excessiva, desestruturando muitos setores industriais, pois perderam 
mercados aqui e no exterior. Recomposto o câmbio em níveis aceitáveis 
pelas relações de troca, as cadeias produtivas e os empregos não voltam 
rapidamente. É um esforço grande e, às vezes, impossível. 

O importante é que, nessa hora de sofrimento, o povo brasileiro revelou 
sua grandeza. Dizem que cada povo tem o governo que merece. Nesse caso, 
os brasileiros revelaram que são muito melhores que seu Governo, porque, 
chamados à consciência em relação à crise que se aproximava e ameaçava 
paralisar este Pais em setembro, outubro e novembro, de acordo com a 
situação dos reservatórios, foram à luta. Corremos o risco de que nenhuma 
gota d'água esteja disponível para produzir energia antes que as chuvas 
voltem, e não sabemos quando voltam. Espontaneamente, o povo brasileiro 
reduziu o consumo. 

Infelizmente, as medidas adotadas pelo Governo são poucas e tardias. 
Lembro-me de um seminário de que participei, na Comissão de Minas e 
Energia da Câmara dos Deputados, no dia 14/6/2000, exatamente há um 
ano. Tema do seminário: "O Colapso Energético Brasileiro e Alternativas 
Futuras". Alertava-nos o Governo sobre a progressiva dilapidação do nível 
dos reservatórios e dos elevados riscos. que seriam pagos pelo sofrimento, 
pelo desemprego e pela desestruturação econômica do povo brasileiro. 
Naquele tempo, medidas corretivas teriam efeito mais positivo, 
principalmente a redução do consumo e a ampliação da oferta, mudando 
para um modelo que permitisse retirar os dogmas e colocar pragmatismo na 
vida nacional em relação à energia. 

Se isso tivesse acontecido, esses problemas não estariam sendo 
vivenciados. Lamento ter que reconhecer que, se a CESP de São Paulo 
tivesse seguido paradigma semelhante ao da CEMIG, o Pais não estaria 
passando por essa crise. Era fácil para a CESP promover, por medidas de 
co-geração, com bagaço de cana e com gás natural, a ampliação da oferta. 
Esta seria rápida. 

Pnmeiro, faltou ação, e depois, Governo. Por essa razão estamos na 
situação em que nos encontramos. As medidas que foram impostas rasgam a 
Constituição e o ordenamento jurídico, porque se desrespeitam os contratos 
que são básicos no ordenamento da sociedade. As concessionárias de 
energia elétrica têm o compromisso de fornecer, de maneira continua, estável 
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e a preços módicos, energia a seus consumidores 

Presume-se que o contrato ex1sta, embora não escnto, para os pequenos 
consumidores, como existe para os grandes. Deve ser cumprido. Não tenho 
visto o Governo exig1r isso das concessionárias. Ao contrário, muitas delas, 
especialmente de capital estrangeiro, estão a reivindicar indenização para a 
energia que deixam de vender. Essas empresas têm o direito e a obrigação 
de terem atuado na expansão. 

Se há alguém a quem se pode passar parte da responsabilidade são as 
geradoras. E, eventualmente, o Governo Federal e as suas instituições, 
criando-se no Pais algo semelhante ao que aconteceu com o sistema 
financeiro - PROER. Certamente a justiça tomará as medidas efetivas. Como 
disse, há pouco, as medidas anunciadas cristalizam uma situação sócio-
económica arbitrária de três meses do ano passado, sem fundamento algum. 

Por que é um direito adquirido, a partir de uma estagnação socia l do ano 
passado? Não havia outras medidas, como, por exemplo, dar uma ração "per 
capita" de dirigir a cada brasileiro. Existe mecanismo de mercado, inclusive, 
no qual há sombra. O Governo defende o mercado para tudo, mas não tem 
se lembrado de que as concessionárias podem comprar de seus 
consumidores o não-consumo. Então, o mecan1smo de mercado pode se 
reduzir, de forma que a sociedade, de maneira mais inteligente, deixe de 
consumir em função de compensações. O ordenamento jurídico precisa ser 
reposto. Há mecanismos para isso. 

Há também a geração de emergência. Estou fazendo esforço na 
universidade, junto com os meus alunos, para levantar, no Pais, quantos são 
os geradores de emergência existentes em fábricas, hospitais, Bancos, 
centros de computação, instituições públicas. A nossa escola politécnica da 
USP dispõe de um gerador de emergência. Praticamente todos estão 
silenciosos até hoje. 

Temos a lição de Manaus, que sofreu um racionamento. Havia contratos 
que garantiam o auto-abastecimento com diesel e gás natural, dependendo 
do tipo de máquina. Gás natural ou diesel, conforme o lugar. Ou então que se 
injete essa energia na rede. Temos capacidade técnica nas empresas 
concessionárias - na PETROBRÁS, nas geradoras, na Marinha, no Exército e 
na Aeronáutica, que dispõem de quadros técnicos que poderiam ser 
chamados a buscar, não só a conexão do sistema de emergência á rede, 
rapidamente, como, acima de tudo, fazer implantar no Pais um sistema de 
geração emergencial com máquinas, turbinas a gás de pequeno e médio 
porte, motores ( .. . ) e motores ciclod1esel, que, em seguida, podem ser 
convertidos em sistemas de co-geração. 

Trata-se de medida emergencial, que se converte numa medida de longo 
prazo eficaz, que aumenta a competitividade, reduz custos e protege o meio 
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amb1ente. O Governo não procurou resolver a questão. Como disse o ex-
Presidente Aureliano, fala-se demais, age-se de menos. Há opções que não 
estão sendo colocadas em prática. Parece-me, também, às vezes, que a 
crise mteressa a alguns. Como brasileiro, prefiro acreditar que isso não é 
verdade. Mas parece tão meridiano e claro que Maquiavel està presente 
nessas ações, impondo-nos um sacrifício desnecessário, que poderia e pode 
ser ev1tado na sua gravidade total. 

Não vi programa aprofundado de conservação de energia. As nossas 
concessionanas hoje dispõem da obrigatoriedade de investir em 
conservação. Algumas, entre as quais a CEMIG, o fazem de acordo com o 
preconizado. Outras simplesmente investiram os recursos - 1% do 
faturamento -que vêm da tarifa em investimento para reduzir perdas, que são 
mvest1mentos normais de estrutura de concessionária. Porque os recursos 
anua1s para ciência energética não estão sendo aplicados nas opções que 
ma1s reduzem o consumo, nem naquelas que têm maior rentabilidade 
econõm1ca. Precisamos rever também esse modelo. 

Fmalmente, levamos a população a correr desordenadamente em busca de 
lâmpadas fluorescentes compactas, muitas delas sem garantia de vida útil, 
sem garantia de qualidade, em função de ( ... ) que podem jogar na rede, 
poluindo a qualidade da energia. E a potência muitas vezes é baixa, 
preJUdicando o restante do sistema de geração, e, acima de tudo, que 
tivessem a conversão de energia elétrica em luz adequada. Não houve um 
programa de orientação. As pessoas foram jogadas às traças, os preços 
explodiram, o Governo tinha recursos e mecan1smos para atuar melhor do 
que atuou nessa área também. 

Temos no Brasil um potencial na iluminação pública de mais de 500MW. 
Basta trocar as 1 O milhões de lâmpadas de vapor de mercúrio 
Incandescentes e mistas que ainda existem por lâmpadas de vapor de sód1o 
O dmhe1ro está ai, falta orgamzação e ação. No setor residencial, também. 
Nas Indústrias, nas fábricas, enfim, os recursos estão sendo gastos pelas 
pessoas. pelas famílias e pelas empresas. Falta orientação, apoio e 
fmanc1amento. O BNDES diz que tem em seus cofres R$26.000.000.000,00 
para mvestir. Negou-os aos projetos de interesse nacional, porém estão 
d1sponíve1s para outros projetos, como disse há pouco, subordinados a uma 
lóg1ca que não nos interessa. 

É ev1dente que poderia elencar outras medidas que deveriam estar sendo 
Implementadas e ainda não estão sendo, em geral por causa do Governo, 
que não procura fazer as articulações. Mas não esperana coisa muito 
distinta. porque um Governo que nos jogou desnecessariamente nessa cnse, 
por descaso, por imprevidência, certamente não tem a estatura para liderar 
soz1nho a superação da crise. Em São Paulo já está instalada a Câmara 
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Setorial, que une trabalhadores, empresanos e todos aqueles que têm 
contribuições a dar para monitorar a crise e dar sugestões. Muitas das 
medidas que aqui citei foram apresentadas hoje na reunião de lá 

Acima de tudo, o maior desatino que está ocorrendo hoje é se tentar utilizar 
uma referénc1a para valonzar a energia que será eventualmente 
disponibilizada, como, por exemplo, no caso do alumínio. No Brasil, 
gastamos entre 8% e 10% da eletricidade para produzir alumínio, 55% no 
Norte e 45% no Sudeste, incluindo Minas Gerais e Bahia, no Nordeste; Rio 
de Janeiro e São Paulo. Vão para aí 4,5% da energia elétrica, e 1.250.000ton 
são produzidas e 910.000 são exportadas, gerando 50 mil empregos diretos 
e divisas da ordem de US$1.400.000.000,00, o que é um volume significativo 
Mas nem compensa, por exemplo, o pagamento da conta do gás e dos 
equipamentos da geração térmica, que geraria energia equivalente. 

Só para se ter uma idéia, a alternativa de expansão, hoje, faz com que a 
exportação de todo o alumínio, não só da sua energ1a, seJa menor que o que 
se vai gastar, do ponto de vista macroeconômico, para importar o gás e os 
equipamentos. Não proponho que se fechem as fábricas, mas que se faça 
uma negociação. Mas não aceito que se paguem R$650,00 pelo megawatt-
hora, o que é um preço artificial calculado por um programa computacional 
que serve para orientar um mercado atacadista que jamais funcionou, jamais 
liquidou um contrato. Querer fazer mercado de ajuste de curto prazo, 
mercado "spor. quando não há oferta, é absolutamente criminoso contra o 
interesse da população. Numa economia de guerra, não há mercado que 
funcione. Cabe à autoridade intervir e preservar o interesse público. E, 
infelizmente, o Governo está pensando em usar essa referência para que 
aqueles do setor de alumínio, que historicamente pagavam tarifas abaixo do 
custo, agora sejam compensados por tarifas 15, 20 vezes maiores que o que 
pagavam pelo não-consumo da energia. 

Vejam que 4,5% de redução do consumo do Sudeste - e, daqui a pouco, 
algum percentual no Norte e no Nordeste, em relação ao alumínio -
significam quase todos os 20% do setor residencial. O setor residencial 
consome 27% da eletricidade brasileira. Se a meta de redução do consumo é 
20%, isso significa 5,4%. Há medidas que não foram tomadas e que 
precisam ser discutidas. Precisamos urgentemente rever esse modelo que 
nos conduziu ao desastre. 

A obrigação de todos os brasileiros é reconhecer que temos uma agenda 
energética riquíssima, com um potencial de mais de 200.000MW de usinas 
hidráulicas a ser desenvolvido. Oitenta e cinco por cento dos fatores de 
produção das hidráulicas são dominados por brasileiros, enquanto mais de 
85% dos fatores de produção que entram na geração térmica de grande porte 
são importados. Temos 50.000MW já mapeados de energia hidráulica a ser 
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custo substancialmente inferior ao das térmicas de ciclo combinado de 
grande porte. Temos PCHs, 3.000 a 10.000MW, dependendo do critério a ser 
desenvolvido. Podemos repotenciar e modernizar nossas usinas, ganhando 
de 3% a 5% de geração adicional, apenas com a mudança de turbinas, 
geradores e sistemas de controle. Temos uma capacidade de co-geração da 
ordem de 20.000MW no setor terciário e no industrial, usando restos de 
madeira, papel e celulose, restos vegetais e, acima de tudo, bagaço de cana 
e gás natural , o que ainda não se desenvolveu. Instalam-se os geradores de 
emergência e, em seguida, converte-se isso em sistemas de co-geração. 
Temos um grande potencial de conservação e, desde que ajamos de maneira 
organizada e nas áreas adequadas, com orientação e programas 
profissionalizados e tecnicamente bem geridos, podemos reduzir em 15% a 
20% o consumo, o que significa 10.000MW. Temos, acima de tudo, outros 
potenciais, na área de energias renováveis, como a energia eólica, que, 
progressivamente, terá seu potencial de contribuição identificado no 
Nordeste, no Sul e no Rio de Janeiro. 

Este Pais detém uma das carteiras de possibilidades energéticas mais 
invejáveis do mundo, comparada apenas á da Venezuela, na América Latina, 
e está, hoje, em uma crise desnecessária, resultante do descaso das 
autoridades e do modelo subordinado a interesses que não são os da 
sociedade brasileira. Em busca de um novo modelo, precisamos voltar a 
desenvolver nossos recursos hidráulicos no sentido de que os usos múltiplos 
da água existam para defender a vida, porque navegação, irrigação, 
saneamento, indústria turística e outros são essenciais e exigem o controle 
do interesse público. 

Hoje, a legislação brasileira de recursos hidráulicos, ainda inspirada no 
Código de Águas, está orientada para a proteção do interesse público, porém 
seus principias vêm sendo vilipendiados, a partir do que está inscrito na 
legislação da área elétrica, que subordina essencialmente o uso da água á 
geração elétrica. Precisamos garantir que o benefício econômico e o dos 
usos múltiplos da água continuem sendo repassados para a sociedade, não 
podendo ser objeto de rapinagem de investidores inescrupulosos. 

Não podemos ter um mercado manipulado na geração, por causa das 
sérias restrições teóricas segundo as quais nenhum produto homogêneo, 
indiferenciado, com altos custos iniciais, terá jamais a genuína competição 
como instrumento para garantir a oferta e a redução de preços. Não adianta 
nos enganarmos com esse canto da sereia. É preciso revisar o serviço de 
concessão da geração hidráulica, para que volte a se subordinar ao interesse 
público, e retomar nossa capacidade de planejamento, pois não podemos 
ficar à mercê do mercado. Essa foi a maior lição que aprendemos até agora. 
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O Governo tem a obrigação de governar e de proporcionar os requisitos 

de infra-estrutura necessários para que a economia se desenvolva e a 
população construa seu caminho de felicidade. Este Pais só será grande 
quando for grande para todos, e não, só para alguns. Sabemos que a energia 
é o elemento infra-estrutural básico, e existem 17 milhões de brasileiros que 
a ela não têm acesso, e é nosso compromisso resgatá-los dessa situação. 
Sem investimentos na infra-estrutura, comandados por um governo do povo 
para o povo, não teremos uma saída à vista. 

Este é o desafio de hoje: recuperar a soberania do povo em relação ao seu 
destino, acima de tudo no que diz respeito à energia, que é o motor básico do 
seu desenvolvimento. Abaixo o modelo que ai está. Temos capacidade, 
grandeza, conhecimento e consciência de que essa crise será superada e de 
que este Pais sairá engrandecido. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Sacha Calmon Navarro Coelho 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, cujo nacionalismo é por todos 

conhecido; Exmo. Sr. Vice-Pres1dente da República e ex-Mimstro de Minas e 
Energia, Dr. Aureliano Chaves, que conhecemos de longa data; Srs. 
Deputados, funcionários da Casa, jornalistas, meus senhores e minhas 
senhoras, agradeço o convite para estar neste ilustre sodalicio, embora não 
veja como possa contribuir para enriquecer o debate. Tudo o que havia de 
ser dito, em termos econõmicos, políticos e técnicos, o foi , de maneira 
brilhante, exaustiva e profunda, de tal modo que um jurista teria pouco a 
acrescentar. Porém, não me furto a analisar os aspectos políticos. Em minha 
coluna no "Estado de Minas", há seis anos, faço um combate cerrado ao 
Consenso de Washington, ao modelo neoliberal e à hipoteca do País às 
ordens supinas do FMI. 

Mas não é o momento de voltar a esses assuntos. Posso contribuir fazendo 
algumas indagações sobre a natureza jurídica dessa sobretaxa ou sobretarifa 
que nos é imposta, no caso do não-cumprimento das metas. já numa 
segunda versão, pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, o 
Presidente nos ve1o com um programa severo, punitivo, desconhecendo o 
coração e a grandeza do povo brasileiro. E, depOIS, foi obrigado a reconhecer 
essa colaboração espontânea do nosso povo, que tem sido tratado a chicote 
quando deveria ser tratado com respeito. 

Mas a pergunta que faço a mim mesmo e aos senhores é sobre a natureza 
jurídica específica dessa sobretarifa, porque daí derivam aspectos jurídicos 
importantes, quiçá indenizatórios Há um problema embutido na sobretarifa: a 
cobrança do ICMS sobre os valores adicionais. Como todos sabem, em 
Minas Gerais, temos uma tributação pelo ICMS sobre o consumo na base de 
30%. Não sem razão, a CEMIG, como a COELBA, na Bahia - as empresas 
elétricas dos Estados -. são os maiores pagadores desse imposto aos 
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Governos Estaduais, o que leva a um problema federativo, já que haverá 
queda inevitável na receita dos Estados. O direito não é algo que possa ser 
manipulado e posto de lado em nome de interesses políticos e econômicos. 
Tive um mestre paulistano, Geraldo Ataliba, que dizia: "Não é a certeza 
econômica ou a certeza política que incentiva as pessoas a crer no Estado e 
no Governo. É a certeza e a segurança jurídicas que induzem à segurança 
econômica e à segurança política. A fixidez das normas, o princípio da não-
surpresa, o princípio da lealdade, da boa-fé, que deve reger as relações entre 
o Estado e os cidadãos, é, acima de tudo, um princípio diretor da convivência 
social". Portanto, o direito é importante apesar da crise. Dentro ou fora das 
crises, o direito há de ser respeitado. Os Estados Unidos enfrentam, na 
Califórnia, uma fase de racionamento. Mas vejam se os californianos 
utilizaram-se dos instrumentos de poder utilizados no Brasil. O modelo para 
enfrentar a crise foi totalmente diferente, sem quebra de contrato e sem 
violação da ordem jurídica, porque estão acostumados à certeza e à 
segurança do direito. Mas o que é esse prometido debate sobre a natureza 
jurídica da sobretarifa? Será aumento real da tarifa, que assegure o equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão, já que a exploração e distribuição da 
energia elétrica é atribuição do Governo, que faz o repasse aos particulares 
mediante o instituto jurídico da concessão? Certamente, não. Embora o Dr. 
Sauer tenha se referido ao assunto, dizendo que há contratos escritos e não 
escritos, devo dizer que todos eles são escritos. Os grandes consumidores 
têm contratos específicos, e os pequenos também os têm, sendo porém 
chamados de contratos de adesão, como ocorre com a água, com as 
comunicações. Ao assinarmos o papel, que não lemos, existe, por detrás, um 
contrato. E é um contrato de direito privado - e, não, de direito público - entre 
a concessionária e o consumidor. 

E lá estão previstos os momentos em que haverá o aumento da tarifa. 
Essas previsões de majoração estão submetidas a critérios rígidos que 
regem a concessão, que é um contrato de direito público entre a 
concessionária e o Governo Federal. No caso em tela, não está presente 
nenhuma das circunstâncias que justificariam o aumento da tarifa. Muito pelo 
contrário, o que vai haver é redução do consumo de energ1a elétrica. 

E esse dinheiro, no caso de ser sobretarifa, iria para as burras 
governamentais ou para os cofres das concessionárias? Se considerarmos 
como sobretarifa, haverá necessariamente a incidência do ICMS e teremos 
que arcar com mais 30% sobre o valor adicionado. Mas não parece ser 
assim. O Governo Já disse que o dinheiro não fluirá para os cofres das 
concessionárias; ele terá um destino um tanto quanto nebuloso, porquanto 
não está claro nas medidas provisórias que o "ministério do apagão" emitiu o 
destino dessas tarifas. O que demonstra exatamente isto: um Governo 
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Imperial, que, apesar de eleito, se afigura como um rei. Um déspota 
esclarecido, um Suadsan esclarecido, um imperador, um rei que determina 
através de éditos o que deve ser feito e o que não pode ser fe1to. sob pena 
de sanções severíssimas. 

Será uma contribuição de mtervenção no domínio econômico, figura 
prevista na Constituição, para respaldar a atuação da União no campo 
especifico da economia? Assim não me parece, à luz das medidas 
provisórias, que tive a oportunidade de ler. Ademais, a contribuição exigiria lei 
e, ainda, observância do principio da antenoridade, pelo qual uma 
intervenção no domínio econôm1co só passa a viger no primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que for editada a lei de sua instituição. Nesse 
caso, se caracterizada como contribuição, será um tributo federal e, se 
cobrada contra um princípio da Constituição, evidentemente sofrerá ação de 
repetição diante das normas claras, evidentes e indiscutíveis da Constituição 
Federal. Nesse caso, o dinheiro será do Governo, e não, dos Estados; 
portanto, não poderá incidir o ICMS estadual sobre a sobrequantia 
arrecadada. 

Será um empréstimo compulsório para um investimento relevante? Se o 
for, exige lei complementar para a sua instituição. O dinheiro arrecadado terá 
que ser devolvido e aplicado, especificamente, na expansão do serviço 
elétrico. Ademais, ele terá que observar o principio da anterioridade, pelo 
qual só passará a viger no primeiro dia do exercício seguinte. 

Será um empréstimo compulsório para atender a calamidade pública 
impossível de ser atendida com os recursos normais do Tesouro? Nesse 
caso, não haveria anterioridade, e o empréstimo entraria em vigor de 
imediato, diante da calamidade, da declaração do estado de crise. Mas não 
me parece que isso possa ser instituído por medida provisória, na medida em 
que exige lei complementar. Ademais, o Governo teria que confessar a 
calamidade pública como sendo de sua autoria, o que ele reluta em fazer, 
embora o povo já saiba que foi da falta de planejamento e da submissão às 
metas do FMI que decorreu essa situação angustiante, cujos efeitos ainda 
não medimos e não temos condições de fazê-lo. Seria, ademais, dinheiro 
devolúvel, porque tratar-se-ia de um empréstimo compulsório. 

E há um óbice intransponível: não há carência de recursos orçamentários, 
na medida em que o Governo Federal , cumprindo à risca o acordo com o 
FMI, que dobrou a nossa soberania, vem apresentando sucessivos 
superávits primários, ou seja, arrecada muito mais do que gasta, exceto com 
a conta de juros, o pagamento de juros do principal da dív1da interna e 
externa do Governo brasileiro, que leva 62% do orçamento federal. Essa 
dívida cresceu cinco vezes desde o dia em que o Sr. Fernando Henrique 
assumiu a Presidência da República. 
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Será uma multa de direito privado? Não, porque não está previsto no 

contrato que o consumo menor de energia é um ilícito contratual a merecer 
uma multa. Será uma multa de direito administrativo pelo consumo de 
energia, quebrando o direito de contratar e o direito de usar o que se quiser 
de energia, desde que se pague? 

Outro dia, o Presidente americano, texano que é, meio matuto, talvez, mas 
sincero, disse que existe, sim, a ameaça de uma crise, mas não vai submeter 
o povo americano ao racionamento; quer que o americano use e abuse da 
energia. Para tanto, vai poluir o mundo, rasgar o Protocolo de Kioto, 
emporcalhar o Alasca, aumentar a produção de gás e de formas alternativas 
e aumentar as reservas de petróleo dos Estados Unidos. Foi duro, 
decepcionante para o resto do mundo, mas, pelo menos, foi sincero, 
qualidade que falta ao mandatário supremo da nossa Nação. 

O Presidente da República não tem competência para impor, como se 
fosse rei, uma multa administrativa ao consumidor de energia elétrica, porque 
consumiu menos ou porque não consumiu o suficiente para atingir a cota. 
Alguém pode dizer: "Que baboseira, doutor! O que importa é poupar energia". 
Mas d igo que não, não é. Qualificar juridicamente os atos das pessoas e 
cobrar responsabilidades é fundamental, haja crise ou não. Estou à espera 
do momento em que esse Governo, além de ser responsabilizado 
politicamente nas urnas, vai sofrer as sanções do direito, porque precisamos 
crescer, acima de tudo, no respeito à lei e à Constituição. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Robson Braga de Andrade 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto; Exmo. Sr. Secretário de Estado de 

Minas e Energia, Dr. Márcio Vianna; Exmo. Sr. Vice-Presidente da República, 
Dr. Aureliano Chaves; demais autoridades componentes da Mesa, Srs. 
Deputados. senhores e senhoras, o meu objetivo é apresentar a posição e o 
que tem feito a FIEMG no setor industnal, buscando trazer soluções para 
essa crise. Muitos dados já foram apresentados de forma bastante 
competente pelo Dr. Elmar, da CEMIG, que nos apresentou toda a situação 
energética de Minas Gerais e do Pais. 

Gostaria de iniciar a minha apresentação dizendo que a crise energética já 
foi , há algum tempo, analisada, em suas causas e conseqüências. As razões 
dessa crise servem para orientar as nossas ações no futuro, mas não trazem 
conseqüência pró-ativa, não trazem nada que auxilie as empresas, as 
indústrias e a sociedade a conviverem na atual conjuntura. 

Há mais de três anos que a Federação das Indústrias vinha alertando os 
órgãos brasileiros - federais e estaduais - e as principais indústrias instaladas 
em Minas Gerais no sentido de que no futuro poderia haver problemas com o 
abastecimento de energia, uma vez que não havia investimentos no setor. 
Além disso, os investimentos programados não saíam do papel. A economia 
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continuava crescendo. Como já foi salientado, a todo crescimento 
econômico corresponde um crescimento maior na demanda de energia. 
Segundo nossos dados, no setor industrial de Minas, isso não é totalmente 
verdade, porque, no período de março de 2000 a março de 2001 , ele cresceu 
em torno de 7%. e o consumo de energia da CEMIG cresceu em cerca de 
6%. A indústna de Minas, talvez por cultura, vem, há muitos anos, 
preocupando-se com a eficiência energética. 

A FIEMG tem participado dessas ações de forma bastante pró-at1va, 
levando ás indústrias informações e métodos para conservação de energia. 
Juntamente com a CEMIG, criamos um grupo de trabalho denominado 
Clarão, a fim de levar às indústrias mineiras ações que lhes possibilitem 
trabalhar sem cortes de energia e de pessoal. Essas ações incluem uma 
central de atendimento funcionando durante 24 horas, divulgação de 
informações por meio da Internet; distribuição de cartilhas e realização de 
cursos e seminários. Além disso, um grupo de engenheiros e técnicos do 
SENAI está fazendo um trabalho especifico dentro de cada mdústria, a fim de 
que possa atingir o seu objetivo sem perda de produção. 

Ao iniciar esse trabalho, pesquisamos os impactos que essa crise poderia 
trazer para a indústna de Minas. Chegamos a alguns números relacionados à 
possível queda na produção industrial. Para uma meta de redução de 15%, 
teríamos uma queda em tomo de 7% na produção. Para uma meta de 
redução de 20%, a queda seria de 9,8% e, para uma meta de 25%, seria de 
10%. Além disso, as Indústrias tenam um impacto causado pela redução da 
produção, porque continuariam mantendo os empregos sem a 
correspondente receita. Durante alguns meses, os empregos seriam 
mantidos, mas após esse período poderia haver demissões. 

Outro impacto que detectamos é a necessidade de repactuação dos 
contratos com clientes, consumidores e Bancos credores e a previsão de 
redução da taxa de crescimento da economia de Minas. 

Um dos problemas que detectamos foi o adiamento dos investimentos 
previstos em Minas Gerais, que eram de R$7.300.000.000,00 para os anos 
de 2001 a 2006 e que poderiam estar comprometidos pela suspensão de 
novas cargas acima de 500kW. Baseados nessas premissas e nesses 
impactos que poderiam trazer resultados negativos para as indústrias, nós, 
da Federação das Indústrias, procuramos trabalhar de forma a não criar nem 
o caos nem o pessimismo, buscando que não houvesse redução da 
produção nem redução dos empregos. O objetivo era manter os empregos e 
manter as indústrias produzindo nos mesmos níveis antenores. Com essa 
finalidade, começamos a trabalhar em diversos programas de eficientização 
energética das Indústrias e trabalhar no chão das fábricas, buscando 
alternativas de produção, alternativas de horas de trabalho, alternativas com 
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empresas que poderiam terceirizar produtos das indústrias mineiras, até 
buscando matéria-prima fora do Estado de Minas. Constatamos que a 
indústria tem um patamar entre 15% e 20% que é possível reduzir sem que 
haja perda de produção. Isso trouxe um ganho na receita da própria indústria 
de Minas e do empresário. Vimos que as indústrias estavam economizando 
em tomo de 20% mudando algum sistema de gerenciamento de energia, 
mudando alguns motores, fazendo alteração em sistemas de inversores, 
fazendo mudanças na sua planta de forma a manter o faturamento com 
consumo inferior. Pegamos alguns exemplos de indústrias importantes no 
Estado que vêm implantando, há mais de dez anos, programas de 
racionalização de energia e transferimos esses programas para todas as 
indústrias do Estado de Minas. Colocamos esses programas no "site" da 
FIEMG, de forma que todas as indústrias tenham acesso à informação. Uma 
Indústria como a FIAT conseguiu, num prazo de dez anos, reduzir em 30% o 
consumo de energia. Com isso, estamos chegando em Minas Gerais, 
segundo os dados que temos, a uma redução no consumo de energia de 
redução de 22% no mês de maio. É claro que na Região Sudeste não 
chegamos ao patamar estipulado pelo Governo, que seria de 20%. Se não 
me engano, ficamos em 17%. Na Região Nordeste conseguimos um pouco 
mais. Mas estamos vendo que atingir esse número é possível. É possível 
sem que haJa grandes problemas para a sociedade, porque dispomos de 
informações de que o setor público ainda não começou a implantar medidas 
para racionalizar o uso de energia no setor. Estamos confiantes em que 
vamos conseguir atingir a meta da redução de 20% de tal forma que não 
tenhamos perdas de emprego nos próx1mos meses e que a indústria consiga 
trabalhar, até o mês de março, quando estamos prevendo o fim do 
racionamento, mantendo o nível de emprego. A principal dificuldade que 
vemos no momento é a implantação de novos projetos, de novos 
investimentos, não só no Estado, mas no Pais, que possam estar gerando 
empregos e aumentando riquezas. 

Para isso, a FIEMG está trabalhando junto com a ANEEL e com o 
Ministério de Minas e Energia na sugestão de um programa de trabalho que 
venha criar matriz energética no País, que não esteja tão suscetível a crises 
como essa que estamos vivendo agora. A matriz energética brasileira, de 
geração hidráulica, está em torno de 97%. Achamos que isso não 
proporciona confiabilidade para que haja um investimento importante no Pais. 
Dentro das propostas apresentadas, como todos os investimentos em 
geração de energ1a são de médio para longo prazo, tenam que começar 
Imediatamente, para que, num menor prazo, no mínimo em dois anos, 
comecemos a ter uma solução para a atual crise. Acreditamos que essa 
solução passe pela conclusão de Angra 111, uma vez que o Pais já gastou 
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Achamos que a solução passa também pela construção das PCHs. Só em 
Minas Gera1s, como já foi dito, as Pequenas Centrais Hidráulicas podem 
gerar 1.600MW e são de construção ma1s rápida, com menor impacto 
ambiental. O grande problema atual é a aprovação da construção dessas 
centrais pelas entidades ligadas ao meio ambiente. Precisamos agilizar a 
liberação, pela FEAM e pela Secretaria de Me1o Ambiente, dos projetos de 
PCHs que estão hoje no Estado para aprovação final. 

Outro aspecto que temos enfocado é a construção de co-geração, 
pnncipalmente no bagaço de cana , como também já fo1 salientado. 
Determinamos, juntamente com o sindicato do álcool e do açúcar, que todas 
as instalações e unidades que poderiam estar implantando sistemas de co-
geração tenham construções rápidas, para que, no prazo de um ano, possam 
estar em funcionamento, suprindo a energia a partir de maio e junho de 2002. 
Não são de elevado custo, mas é necessário o financiamento do Governo, do 
BNDES, que hoje ainda não tem recursos liberados para esse setor 
alcooleiro por problemas passados. A FIEMG está conversando com 
autoridades do BNDES para que esses recursos comecem a ser liberados 
dentro de um programa de trabalho em conjunto: liberação de avais e 
garantias. 

As termelétricas são um programa importante. O Pais determinou um 
programa de 49 a 54 termelétricas possíveis de ser construídas. Apesar dos 
problemas todos em relação ao gás, o ma1or deles é que o gás é um 
componente importantíssimo no custo da geração de energ1a termelétrica, 
em torno de 60% do custo da energia. Até maio, o gás era cotado em dólar, 
pela PETROBRÁS, uma vez que grande parte dele vinha da Bolívia. Mas, 
mesmo na Bolívia, grande parte do gás vem de poços que pertencem à 
PETROBRÁS. A própria PETROBRÁS tem interesse de que esse gás seja 
usado não só na indústria, mas também na geração de energia, e está 
part1c1pando da construção de dez termelétncas no País. Acreditamos que, 
com o fundo de aval que está sendo criado para possíveis desvalonzações 
camb1a1s. possamos estar concluindo a construção dessas termelétricas. 

Para o Pais. é extremamente importante que tenhamos matnz energética 
mais equilibrada, não só do ponto de vista de domínio de tecnologia, como 
também do ponto de vista de geração de energia térmica. 

Cont1nuamos trabalhando muito em projetos para a construção de usinas 
de maior porte. como a de Belo Monte, cuja geração de energia, 
extremamente importante, provoca pouco impacto ambiental. 

Na Federação das Indústrias, temos trabalhado com as indústrias de Minas 
Gerais em alguns pontos específicos, na tentativa de negoc1ar, junto ao 
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Governo, uma bolsa de energia. As empresas cujas produções são 
sazonalizadas ou cuja atividade industrial está reduzida, poderiam racionar 
energia além dos limites fixados pelo Governo, com a possibilidade de 
fornecer o excedente às indústrias com dificuldade de racionalizar. Temos 
discutido esse assunto com a CEMIG. Há dificuldades operacionais, mas 
achamos que é um caminho bastante viável, principalmente para atendermos 
indústrias cujo consumo de energia é intensivo. 

Estamos em contato direto com o comitê de gestão da crise energética e 
temos participado de reuniões na Confederação Nacional da Indústria, junto 
com as outras Federações, buscando soluções e levando para as indústrias 
todas as possibilidades de aumento da eficiência energética na indústria. Na 
realidade, o que queremos levar para toda a sociedade não é otimismo. O 
momento é de compreensão da situação por que passa o País. Com certeza, 
conseguiremos sair desta crise. Buscaremos caminhos que permitam ao País 
continuar crescendo e gerando empregos e riqueza. Em hipótese alguma 
queremos mostrar pessimismo e criar o caos na sociedade. Obrigado. 

Palavras do Sr. Marcelo Correia 
Agradeço ao Deputado Anderson Adauto, em nome do qual cumprimento a 

Mesa, a oportunidade de participar deste evento. Cumprimento também os 
demais Deputados e, em especial, os colegas da CEMIG. Apresentamos um 
documento à Assembléia Legislativa em defesa da CEMIG e da COPASA, 
que passo a ler (- Lê: ) 

"As luzes de Minas Gerais chamam a atenção para um grande debate 
nacional. A energia elétrica que ilumina as casas dos mineiros e movimenta 
as indústrias, o comércio e a agroindústria é um patrimônio de nosso povo. 
Do alto de seus 49 anos, a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 
-é considerada uma das melhores empresas do País. A solidez patrimonial . 
a qualidade de seu produto e a sua atuação social são motivo de orgulho 
para todos nós. Sem abrir mão de sua função social, ela se mantém 
competitiva, exercendo o papel de uma agência de fomento para Minas. Gera 
dividendos para o Estado e investe em projetos sociais importantíssimos para 
as regiões carentes. Essas razões são mais que suficientes para que o Poder 
Legislativo Estadual se una aos clamores da sociedade civil organizada em 
defesa da CEMIG, contra a ameaça de sua divisão e privatização, como 
deseja o Governo Federal e grandes grupos privados internacionais. 

Sem a anuência do Poder Legislativo, o Governo do Estado assinou um 
contrato com a ANEEL, em 1997, que prevê a divisão da empresa. A decisão 
unilateral do Executivo impediu a transparência e a democratização do 
debate, que poderia ocorrer entre Legislativo e sociedade. A divisão da 
empresa vai alterar seu planejamento integrado, seus projetos sociais, sua 
pesquisa tecnológica, o que causará impacto nas tarifas aos consumidores e 
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retirará receita do próprio Estado. 

Situação análoga à da CEMIG é encontrada na COPASA-MG. Essa 
empresa atua em regiões onde a atividade é lucrativa e em outras regiões, 
principalmente nas cidades de pequeno porte - que representam a grande 
maioria do Estado -, em que o fornecimento de água, bem como a coleta e o 
tratamento de esgoto são serviços altamente deficitários. Com efeito, mais de 
80% das cidades mineiras têm menos de 20 mil habitantes. 

O setor de saneamento tem sido, por outro lado, objeto de Interesse de 
empresas nacionais e estrangeiras, que vêem nesta atividade nova fonte de 
lucro. Aliás, a privatização do setor de saneamento básico é exigência do 
FMI. Nas cidades em que o serviço é lucrativo, a iniciativa privada, 
certamente, terá interesse em expandir e aprimorar os serviços hoje 
prestados pela COPASA-MG. Entretanto, o que dizer das pequenas cidades, 
onde o serviço é deficitário? A iniciativa privada se interessará por essas 
localidades? Realizará investimentos em regiões deficitárias? É óbvio que 
somente o poder público pode se responsabilizar por esse serviço essenc1al. 

Os projetos enviados pelo Executivo á Assembléia Legislativa requerem 
posição firme dos Deputados Estaduais verdadeiramente comprometidos 
com os interesses da população. O Projeto de Lei n° 1.416/2001 , que prevê a 
divisão da empresa, como exige a ANEEL, deve ser rechaçado. Não há 
porque separar o que está dando certo em prejuízo de Minas. 

É o próprio povo quem deve decidir os destinos do patrimônio público. Por 
isso, somos favoráveis ao referendo popular para alteração do controle de 
empresas do Estado, notadamente a CEMIG e a COPASA, como prevê a 
Proposta de Emenda á Constituição n° 50/2001 . Introduz o quórum especial 
para aprovação pelo Legislativo e o referendo popular para mudança de 
controle em empresas do Estado. Essa emenda deve, portanto, ser aprovada 
por esta Casa, pois trata-se de um mecanismo, só comparável às sólidas 
democracias do mundo. 

Os Deputados Estaduais que assinam essa carta de apoio se unem à 
vontade popular, para reafirmar a soberania do Poder Legislativo e garantir 
aos mineiros o direito de definir o futuro das águas, da energia e do 
saneamento. 

Essa carta está sendo encaminhada pelo SINDIELETRO-MG, pelo 
SENGE, pelo SINDÁGUA, Sindicato dos Trabalhadores da COPASA-MG, 
pelo CREA-MG, pela CUT e pela FNU. 

Gostaríamos de pegar, em primeiro lugar, a assinatura do Deputado 
Anderson Adauto, um dos Deputados que ma1s nos tem ajudado na luta 
contra a privatização. 

Palavras do Sr. Délcio Duarte 
Prezado Deputado Anderson Adauto, demais autoridades componentes da 
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Mesa Srs. Deputados. senhoras e senhores, em nome do Prefeito Célio 
de Castro. que. por motivos de saúde. não pôde comparecer a este 
Importante evento na Assembléia Legislativa, cumprimento a Presidência 
desta Casa pela realização deste ciclo de debates. 

Aproveitando a oportunidade, gostaria de dar conhecimento aos munícipes 
aqui presentes de que estão sendo tomadas pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, juntamente com CEMIG, PM, PC, CBM, CDL, PRF e PRE, 
providências para essa crise de energia, no que diz respeito ao racionamento 
público. 

A Prefeitura, junto com a CEMIG, preocupada com a segurança da 
população, que, antes de mais nada, é o que devemos ter em mente, fez um 
planeJamento estratégico para cumprimento da determinação do Governo 
Federal de desligar 35% da iluminação pública de Belo Horizonte. Em 
resumo. esse é o planejamento: as principais avenidas de Belo Horizonte 
terão 50% de sua iluminação desligada, as vilas e favelas terão zero, os 
bairros terão variação de zero a 33%, ou seJa, de três postes. um será 
desligado 

Dentro do mapeamento da PM apresentado à CEMIG e à Prefeitura serão 
preservados aqueles pontos de maior incidência de criminalidade, de 
assaltos. etc. Isso significa que loca1s em que há acúmulo de pessoas será 
preservada a iluminação, como. por exemplo, os abrigos de ônibus. Os 
postos de saúde, hospitais, cadeias, penitenciárias, escolas e seus 
respectivos acessos terão também a iluminação pública preservada. 

Isso que estamos fazendo juntamente com a CEMIG vem de reun1oes 
semana1s em que avaliamos o que está sendo feito na cidade. Dos 172 mil 
pontos de luz que existem na cidade, com consumo de 28.270kW. o projeto 
da CEMIG é de desligamento de 68 mil pontos de luz, ou seja, 12.487kW. Até 
o d1a 8 de JUnho, dessa previsão feita pela CEMIG, 8.408 pontos de luz já 
estavam desligados, correspondente a 12,2%, o que eqüivalia a 2.11 OkW, ou 
seJa. 16% dos 35% de nossa obrigação. 

Aprove1to para tranqüilizar a população de Belo Horizonte e dizer que o 
trabalho que está sendo feito na cidade visa à segurança da população e que 
a Polic1a M1litar e a Secretaria da Segurança Pública estão prontas a atender 
aquelas necessidades que vierem a ocorrer na cidade em função do 
desligamento da energia que estamos executando. 

Era o que tinha a dizer. em nome do Prefeito Célio de Castro. Agradeço ao 
Presidente Anderson Adauto a oportunidade e o convite feito à Prefeitura de 
Belo Honzonte. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Os participantes poderão formular perguntas aos 

expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou 
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oralmente. Para que possamos agilizar o debate, os part1c1pantes que 
desejarem fazer uso do microfone devem se inscrever previamente e se 
identificar. Solicitamos àqueles que desejarem fazer uso da palavra que 
sejam objetivos e sucintos. dispensada a formalidade das saudações 
pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para sua intervenção, 
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. Desejamos informar aos 
participantes também que os expositores Aureliano Chaves, Sacha Calmon e 
Robson Andrade, em VIrtude de compromissos assumidos anteriormente, não 
poderão participar dos debates, e pediram que apresentássemos suas 
justificativas a este Plenário. 

Debates 
A Vereadora Lúcia Pacifico Homem - Sr. Presidente, na pessoa de V. Exa .. 

cumprimento os demais componentes da Mesa. Ouvi atentamente todos os 
palestrantes, e não se trata mais de repetir quais foram as causas, as 
conseqüências desastrosas, o que deveria ter sido feito e que não foi feito, 
porque esse assunto foi plenamente esclarecido neste ciclo de debates, 
inclusive tendo em vista a ótica jurídica, política e econõmica, enfim. tudo foi 
muito bem explicado. 

Entretanto, trata-se de um momento emergencial, em que, de uma forma 
suprapartidària, tem de haver uma tomada de consciência cívica de toda a 
população brasileira. para colaborarmos não com as medidas do Governo 
Federal, mas para que, economizando energia, não venhamos a enfrentar 
uma situação pior que essa, que é o apagão. 

Cheguei ontem à noite e participei da reunião da Câmara de Gestão da 
Crise de Energia Elétnca com os Ministros Pedro Parente, Gilmar Mendes, o 
grande advogado Scalco, se não me engano, e tantos outros da Presidência 
da República, representantes de movimentos de consumidores, Promotorias 
de Defesa do Consumidor, grandes mentores do Código de Defesa do 
Consumidor. 

Entre as colocações feitas por esta Vereadora, uma simples professora e 
dona de casa, disse aos Ministros e Advogados da União que não estamos 
contra a economia de energia elétrica. Pelo contrário, o mov1mento saiu na 
frente e entrou com a primeira ação civil pública, jà julgada em primeira e 
segunda instâncias. Estamos fazendo um trabalho de educação para o 
consumo com as donas de casa, nas associações, nos bairros, nas escolas, 
procurando esclarecer a população de que neste momento não adianta ficar 
insistindo na tecla de que houve omissão, porque houve mesmo. Houve 
omissão, descaso e uma série de problemas. Mas, no momento, temos de 
colaborar para que não haja o apagão, porque ele seria ma1s prejudicial do 
que o esforço em economizar. 

Discordo do meu amigo e representante do Prefe1to, porque não estou 
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vendo em Belo Horizonte - e aqui falo como Vereadora e Vice-Presidente 
da Câmara - esse esforço que teria de ser feito de imediato para economia 
da iluminação das ruas e praças. O senhor sabe que moro na Av. Prudente 
de Morais, e aquela praça do bingo está feericamente iluminada. Não se 
apagou uma lâmpada sequer, e a CEMIG diz que não tem como agilizar. 
Então, que contrate, que terceirize para poder fazer o corte de postes e de 
novas lâmpadas. 

Pediria ao Dr. Délcio Duarte que, juntamente com a equipe do Prefeito, 
buscasse junto à CEMIG a agilização do processo. 

Falo de maneira transparente e desvinculada de partidos: Brasília está 
dando exemplo. Não sei se é o Governo, a Câmara dos Deputados ou o 
Senado Federal, mas está dando exemplos. Nos dez dias de junho, fez uma 
economia de 26%, enquanto Minas Gerais não está conseguindo atingir a 
meta. Os consumidores residenciais estão fazendo das tripas coração, mas é 
preciso um esforço conjunto e a mobilização efetiva dos Governos Municipal, 
Estadual e Federal, da iniciativa privada e dos consumidores. para 
vencermos a dificuldade, pois não há energia, e não temos outra saída. Não 
adianta malhar em ferro frio, vamos analisar depois as causas, mas. no 
momento, temos de remediar. É preciso que todos que tenham um pouco de 
brasilidade e de consciência cívica juntem-se num esforço coletivo, para que 
não haja apagão. Muito obrigada. 

O Sr. Lúcio Guterres - Boa tarde. Sr. Presidente, nós, dos movimentos 
populares, queremos dizer que este debate chegou em boa hora. Estamos 
fazendo uma mobilização em ruas públicas e tentando, com toda dificuldade 
por que passam esses movimentos, fazer com esse debate chegue até o 
endereço do principal responsável por essa calamidade pública por que 
passam os brasileiros. 

Assim, convido todos a participarem de um ato cívico, no dia 27 de junho, 
em Brasília. Faremos uma grande marcha com o povo sofrido do País, que 
tem tido governantes que, na maioria das vezes, ficam-lhes de costas, 
levando-nos de volta ao tempo das cavernas. Conclamamos os mineiros, 
povo guerreiro, lutador, cidadão que acompanha e reivindica, para estar 
nessa marcha. Teremos um dia inteiro de mobilização popular contra a 
corrupção, o apagão e o desemprego. Estamos nos esforçando para levar de 
15 a 20 mil mineiros até a Capital do Pais. 

Chegaram ao nosso conhecimento informações de que temos algumas 
obras iniciadas na área de geração de energia, e, apesar dessa tentativa 
criminosa de transformarem o nosso País em colônia, essas obras 
permanecem paralisadas. Algum dos debatedores presentes tem alguma 
informação com relação ás obras, especialmente na área de geração e 
transmissão, não acabadas e, até o momento, paralisadas? 
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O Sr. Presidente - Lúcio, creio que o palestrante que estaria em 
condições de responder à sua pergunta seria o representante da CEMIG. 
Mas disse que não tem esse dado em nível nacional e que, em nível de 
Minas, não há obra iniciada e paralisada. Porém, buscará essas informações 
e as encaminhará por escrito. 

O Sr. Mauricio Dolabella - Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, na 
pessoa de quem cumprimento os demais participantes da Mesa, minha 
preocupação é com relação ao escuro das tarifas. Há duas qualidades de 
escuro, a falta de energia e a falta de claridade sobre as tarifas. As 
alternativas para a solução dos problemas devem ser buscadas 
publicamente. Reconheço que a ANEEL tem realizado audiências públicas 
nesse sentido, porém ainda não foram encerradas. Tenho medo de que as 
alternativas em debate nessas audiências públicas, em vez de nos retirar do 
escuro, coloque-nos em um embaçamento. Nem sempre uma busca de 
alternativas e de transparência nas informações das empresas conduz 
necessariamente a melhor transparência para fins de regulação tarifária. Digo 
isso principalmente por ter assistido à apresentação de um trabalho sobre a 
venda de um "software" de simulação financeira, proveniente de uma 
empresa estatal francesa, EDF, que tem adquirido algumas de nossas 
empresas energéticas, propondo que as nossas empresas adotem 
"softwares", cujo objetivo é a utilização como instrumento de diálogo comum 
na empresa e entre os vários participantes do setor de energia, os 
organismos reguladores e os agentes financeiros. Esse "software" publicará 
as demonstrações contábeis das empresas, segundo normas internacionais 
de contabilidade. Porém, não vejo nenhuma capacidade informativa que 
possa assegurar a nós, consumidores, e aos agentes reguladores. que agem 
em nosso interesse, que os ganhos de produtividade sejam repassados à 
tarifa. Nesse sentido, demonstro aqui um pouco do meu repúdio pelo 
aumento tarifário e por essa sobretaxa, atropelando uma discussão que 
estava ocorrendo na ANEEL sobre o reajuste tarifário. Espero que, por 
exemplo, na lei já votada na Câmara Federal e em processo de votação no 
Senado, que trata das sociedades por ações, seja permitido que, no comitê 
de padrões contábeis, que está sendo previsto nessa lei, haja a participação 
de representantes dos consumidores também, sejam governamentais, do 
Estado, como os PROCONs. sejam da sociedade civil. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Pergunta formulada pelo Sr. Ricardo Antunes, da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia, ao representante da CEMIG. "Por quê a 
CEMIG não alertou os consumidores, ainda no ano passado, sobre o 
iminente risco de racionamento? Estava proibida legalmente de fazê-lo?" 

O Sr. Elmar de Oliveira Santana - Em setembro do ano passado, 
colocamos na mídia nacional uma propaganda em que se mostrava que as 
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barragens se esvaziavam devagar, enquanto uma pessoa dormia à frente 
de uma televisão, deixando o controle cair no chão. 

Ao final, a CEMIG avisava: "Há riscos imediatos ou há riscos previsíveis de 
racionamento para o ano de 2000." Essa propaganda ficou no ar durante 60 
dias. Enquanto o Poder Federal não assumia o problema, alertávamos a 
população para o risco da falta de energia, o que, infelizmente, ocorreu. 

O Sr. Presidente - Pergunta formulada por Maurílio Chaves, do 
SINDIELETRO, ao representante da CEMIG: "Apesar da crise, no momento 
em que se fala em cobrança de sobretaxa para aqueles que não cumprirem a 
meta do racionamento, consideraremos que os consumidores residenciais da 
CEMIG estarão pagando a sobretaxa da sobretaxa, já que pagam a energia 
mais cara do Brasil. Por que um consumidor da Metropolitana de São Paulo 
paga R$27,00 pelo consumo de 194kWh por mês, enquanto o consumidor da 
CEMIG paga R$65,00 pelo mesmo consumo? 

O Sr. Elmar de Oliveira Santana - Digo-lhe que as tarifas são praticamente 
equalizadas, sendo pequena a diferença de preço. Hoje, nossa empresa tem 
o sexto preço no "ranking" das empresas. Mas o foco da questão não é o 
preço, o valor da tarifa. A CEMIG pode estar recebendo mais, mas, em 
compensação, está investindo mais no nosso Estado. Queremos a grandeza 
da empresa e que preste serviços de qualidade ao nosso Estado. Se a 
empresa é bem remunerada e responde bem ao seu mercado, merece 
crédito. Não discuto o preço da tarifa e, sim, o retomo que a empresa dá. 

O Sr. Carlos Calazans- Sr. Presidente, demais componentes da Mesa, sou 
Secretário Sindical do PT e da Coordenação do Fórum Nacional de Luta. 
Vários expositores já falaram muito bem sobre a falta de investimentos e a 
privatização de todo o setor, inclusive a situação foi muito bem desenhada 
pelo Dr. Aureliano Chaves. No domingo passado, a Rede Globo de Televisão 
fez uma denúncia sobre a internacionalização do nosso País, sobre sua 
dependência, mostrando enorme violência, ao colocar, dentro dos lares 
brasileiros, a floresta amazônica sediando treinamento dos exércitos 
americano, inglês e francês, dentro do nosso território. Ficou patente o grau 
de subserviência, de entreguismo do patrimônio público brasileiro. Colocaram 
os militares americanos fazendo treinamento dentro do território brasileiro 
como se fosse um passeio num parque americano. É uma coisa seriíssima. 
Já não bastava a entrega da nossa base de Alcãntara, no Maranhão, para 
domínio americano. Chamo a atenção para o fato, a fim de que esta Casa se 
manifeste sobre esses acontecimentos. Já não bastam os dois Fernandes, o 
Collor de Melo e Fernando Henrique, entregarem, venderem, destituírem o 
Brasil das nossas estatais. 

A Rede Globo colocou no ar, no programa Fantástico, uma reportagem, de 
1983, em que Margareth Tatcher e Ronald Reagan diziam que se países 
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subdesenvolvidos como o Bras1l, a Argentina e África do Sul não têm 
dinheiro para pagar suas dívidas externas, eles que vendam suas fábricas, 
suas florestas, suas riquezas naturais, minerais e seus recursos para quem 
possa comprar. Foi exatamente o que aconteceu. Todos os nossos recursos 
foram vendidos, entregues de joelhos, de bandeja para o capital 
internacional. 

Estamos com uma crise energética, a telecomunicação entregue sob 
denúncia de fraude e corrupção. Isso tudo tem a ver com o colapso da 
energia e a falta de investimentos. Nesse sentido, quero colocar, Sr. 
Presidente, que estamos na rua lutando contra esse estado de coisas, 
lutando por um estado diferente. Fizemos, no último dia 1°, nesta Capital, 
uma marcha com ma1s de 5 pessoas até a Praça da Liberdade, para 
denunciar a sobretaxa imposta ao povo brasileiro, denunciar todo o esquema 
de destruição do nosso Pais. Tivemos grande respaldo da sociedade através 
de "e-mails" enviados ás sedes da CUT, do PT, da UNE e da UEE, além da 
presença do povo nas ruas. 

Termino convidando a todos os irmãos, companheiros, Prefeitos, que, 
porventura, estejam assistindo a este evento para estarmos juntos, no dia 27 
do corrente, no Palác1o do Planalto, para uma grande marcha em Brasília. 
Pretendemos colocar mais de 100 mil pessoas para protestar contra essa 
situação abordada aqui e ped1r a construção de um pais diferente, colocando 
com todas as letras: "Fora FHC e fora o FMI". 

Você, sindicalista que nos escuta, Prefeitos, Vereadores das mais 
diferentes cidades, mobilizem-se e venham conosco nessa marcha - marcha 
do povo brasileiro em Brasília, no dia 27 de junho. Estamos na luta e nas 
ruas para construir um país diferente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Pergunta formulada por Marcos Túlio de Melo, do CREA-
MG, ao Dr. Elmar: "Todos nós certamente estaremos de acordo com um 
programa permanente de uso racional de energia. O senhor não acha que, 
em função da grave crise social instalada com esse projeto neoliberal e 
dependente, seria desejável, neste momento de racionamento, estabelecer 
percentuais menores para grandes empresas, absorvedoras de mão-de-obra, 
e maiores para as empresas de alto consumo energético e baixa absorção de 
mão-de-obra? 

O Sr. Elmar de Oliveira Santana - Concordo plenamente. Acho uma saída 
inteligente essa de privilegiar a mão-de-obra. Penso que isso está mais ou 
menos implícito em algumas orientações daqueles percentuais dados. Alguns 
ficaram com 15%, outros 20% ou 25%. Quando o Governo ainda não tinha 
optado por esse programa de racionamento, propusemos que essa crise 
fosse gerenciada por cada concessionária; que se estabelecesse a meta para 
a concessionána, e ela trabalhana com base nessa meta. Então, ficaria muito 
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ma1s fácil, porque conhecemos os nossos clientes. Sabemos quem são 
os grandes empregadores, quem consome mais ou menos, quem pode dar 
mais ou menos. Isso infelizmente não foi aceito, e então foram definidos 
parâmetros para cada classe de consumo. Concordo com você neste 
pnmeiro ponto. 

No segundo ponto, com relação à racionalização, a empresa já vem 
trabalhando nisso há cinco anos, e muito fortemente. Por isso, Belo Horizonte 
é hoje a Capital do País que mais tem prédios com aquecimento solar. 

Temos hoje, aqui, mais de 100 prédios construídos com aquecimento solar, 
e isso é racionalização de energia. Somos hoje o Estado que mais implantou 
programas de fornos bioenergéticos em padarias, e essa também é uma 
forma de racionalização. 

Há três anos, doamos. no vale do Jequitinhonha, 90 mil lâmpadas 
compactas; no ano passado, 45 mil, neste ano, estamos com 100 mil 
lâmpadas prontas para serem doadas Quer dizer, o programa de lâmpadas 
compactas para a população de ba1xa renda, para aqueles que consomem de 
30kWh por mês para baixo, já é feito há algum tempo. 

Então, a empresa trabalha realmente com racionalização, mas é uma das 
poucas neste País. 

O Sr. Presidente - Outra pergunta para o representante da CEMIG, do 
engenheiro Reinaldo Marques de Aguiar: "Os sistemas de ar condicionado 
são os grandes vilões do consumo. É possível reduzir em até 90% esse 
consumo. A CEMIG se interessa por conhecer as soluções? Como? A quem 
procurar?". 

O Sr. Elmar de Oliveira Santana - Interessamo-nos, sim, e temos alguns 
estudos a esse respeito. Mudamos agora o sistema de ar condicionado do 
nosso prédio, e essa mudança está proporcionando uma economia em torno 
de 40%. Remodelamos o sistema e eliminamos, inclusive, um gás que era 
produzido e que destrói a camada de ozônio. Hoje, estamos ecologicamente 
corretos. 

A pessoa que você deve procurar é um especialista responsável pela 
efic1entização na nossa empresa, o Jaime Burgoa, no 20° andar, B-2. Se 
você ligar para a CEMIG, irão atendê-lo com muita presteza. 

O Sr. Presidente - A próxima pergunta é para o Prof. lido Sauer, do 
Presidente do CREA-MG, Sr. Marcos Túlio de Melo: "É possível exigir das 
empresas do setor elétrico já privatizadas a retenção dos lucros remetidos ao 
exterior para aplicação em investimentos de novas fontes de energia?". 

O Sr. lido Luís Sauer- Os grandes lucros das empresas de distribuição são 
aplicados da seguinte forma: parte como lucro, parte em consultorias v1ndas 
de fora e parte em compra de "softwares" e equipamentos. É por isso que a 
IOF compra quase tudo que pode da França; a IBERDROlA, da Espanha; e 
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a ENDESA, do Chile. Eles não compram equipamentos, serviços nem 
tecnologia com base na qualidade ou no preço, p01s são instrumentos de 
remessa também. 

Há duas questões que precisam ser tratadas: primeiramente, esse controle 
dissimulado de remessas, que tem de ser objetivo; em segundo lugar, as 
tarifas. 

As tarifas aumentaram muito mais do que deviam no Brasil, nos últimos 
tempos. A forma de regulação tarifária pelo chamado preço-teto incentivado 
incentiva apenas as empresas a ter mais lucros, não necessariamente a 
aumentar sua produtividade. Quando se aumenta a produtividade, há apenas 
ganho da empresa. 

Mas há ainda uma combinação de fatores que precisa ser considerada. O 
nosso modelo regulatório fracassou e precisa ser revisto para ser 
descentralizado, para se recuperar o controle social das empresas e, acima 
de tudo, para se exigir transparência. Não é possível que tarifa obtida por 
meio de preço regulado, quando o consumidor não tem alternativa para 
consumir, esteja dispensada de controle público, de ponta a ponta, só porque 
o gestor da empresa é um grupo privado. 

Dessa maneira, temos muito que avançar na área da regulação, para 
garantir que essas remessas não aconteçam e que, acima de tudo, tenhamos 
tarifas mais baixas, fazendo com que lucros exagerados sejam diminuídos. 

O Sr. Presidente - Outra pergunta para o Sr. lido Sauer. de Nadaline, do 
SINDIELETRO de Minas: "Quantas usinas no Brasil estão com obras 
paralisadas?". 

O Sr. lido Luis Sauer - Não tenho conhecimento, hoje, de que haja usinas 
paralisadas. Sei que algumas estão com cronogramas atrasados, com 
dificuldades, até porque mudamos. 

Antigamente, havia um condomínio brasileiro com cinco grandes estatais: 
ELETRONORTE, no Norte; CHESF, no Nordeste; Fumas, no Sudeste; 
ELETROSUL, no Sul; CESP, em São Paulo, e, subsidiariamente, a CEMIG, o 
COPEL, C.E, e outras em alguns Estados, as quais tinham a obrigação de 
desenvolver as obras que constavam no planejamento em sua região de 
influência. 

Agora passou a ser pelo modelo de licitação, obrigando a que todas as 
obras sujeitas ao novo contrato de concessão somente fossem concluídas 
em parceria com a iniciativa privada, e não pela própna empresa, a fim de se 
manter a concessão. Isso fez com que muitas obras ficassem paralisadas há 
algum tempo. Houve uma espécie de hiato regulatório. Na área de 
transmissão, linhas estratégicas não foram feitas. porque, de um lado, a 
ANEEL não emitia as normas, e, de outro lado, não se faziam as licitações 
No fim, quem acabou ganhando uma das concessões para a construção da 
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Na área de hidrelétricas, durante alguns anos poucos contratos novos de 
concessões foram concedidos. Como conseqüência, em 2003, 2004, 2005 e 
2006 poucas hidráulicas entrarão, exceto algumas, entre as quais se 
destacam as da CEMIG, empresa que tem atuado agressivamente na busca 
de parceiros para continuar fazendo as usinas. Não conheço, agora. obras 
paralisadas de monta. Isso existia muito no regime antigo e durante a 
transição. Houve um hiato regulatório, com o qual estamos convivendo. 

A Prefeita Dulce Gambogi - Boa tarde. Estou representando a Associação 
dos Municípios do Lago de Furnas - ALAGO -, que congrega 34 municípios, 
com uma população de 1 milhão de habitantes, que estão indignados quanto 
a uma decisão sobre o esvaziamento do lago de Furnas. Esse é o segundo 
sofrimento imposto ao nosso povo. O primeiro foi o alagamento, a chegada 
das águas, que causou muita dor. O segundo é a retirada dessas águas. que 
contém muitas lágrimas dos mineiros. Agora, que as colocamos no coração, 
estão querendo levá-las embora. Não aceitaremos pacificamente essa 
atitude. A ALAGO aqui está para protestar contra essa decisão. Farei a 
leitura do manifesto da Associação contra o esvaziamento do lago de Furnas. 
(-Lê:) 

"Foi com indignação e revolta que lemos na edição do dia 8/6/2001 do 
jornal 'Valor Econômico', página A4. declarações do Presidente indicado da 
Agência Nacional de Águas - ANA -. Gerson Kelman, referente ao 
esvaziamento do lago de Furnas. 

O Sr. Kelman, preocupado com o abastecimento dos mercados 
internacionais de soja, quer esvaziar o lago de Furnas para garantir a 
navegabilidade da hidrovia netê-Paraná. Ele declara que 'qualquer 
alternativa trará custos ao produtor, mas o maior prejuízo da paralisação da 
hidrovia será comprometer a credibilidade dessa alternativa'. Ora, 
credibilidade, sim. mas a que custo? Econômico ou social? No caso da região 
onde se localiza o lago de Furnas, o prejuízo será irreparável, atingindo tanto 
um quanto outro. 

Quanto aos milhões de habitantes do Sul de Minas, diz o Sr. Kelman que 'a 
população á beira do lago não vai gostar, mas nessa situação é impossível 
agradar a todos'. 

Em resumo, o Sr. Kelman considera mais importante o lucro de alguns 
produtores de soja e a credibilidade da hidrovia do que a sobrevivência de 
milhões de brasileiros e os seus custos para dispor do bem essencial que é a 
água. 

Como é poderoso o Sr. Kelman! O assunto foi por ele decidido sem levar 
em consideração as populações que vivem às margens do lago, os seus 
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Governos Municipais eleitos e o Governo do Estado de Minas Gerais, 
também eleito. Que credibilidade esperar de uma instituição que agora vem, 
de cima para baixo, impor regras que ferem todos os princípios da 
racionalidade? É importante lembrar que o Sr. Kelman pode ter estabilidade 
em seu cargo, mas somente até que cometa crime ou tenha declarada sua 
insanidade mental, o que parece ser o caso, diante dos fatos anunciados. 

Mas o Sr. Kelman vai longe. declara que 'o Governo, por economia. ao 
construir Ilha Solteira, deixou de constrUir duas eclusas que seriam 
alternativa ao canal Pereira Barreto, que será fechado em agosto à 
navegação, por falta de água'. Nisso se volta contra seu chefe maior, o 
Presidente da República. que, em último caso, é o comandante da política 
governamental. 

Por economia, Sr. Kelman. o Governo deixou de investir nas eclusas. na 
geração e d1stribu1ção de energia, em saneamento básico e em tantas outras 
atividades essenciais para o desenvolvimento do Pais. 

Os 14 Prefeitos dos municípios lindeiros ao lago de Furnas irão a Brasília 
cobrar da bancada de Minas no Congresso Nacional e da Presidência da 
República a atitude que as intenções declaradas do Sr. Kelman merecem. 

Exigimos a suspensão Imediata de todo e qualquer estudo que venha 
prejudicar nossa região sem que organismos locais sejam ouvidos 
previamente, requerendo ainda que os gastos tidos com os estudos feitos até 
agora sejam ressarcidos aos cofres públicos pelo contratante, Sr. Gerson 
Kelman. Alfenas, 8 de junho de 2001. 

José Rogério Lara, Presidente da Associação dos Municípios do Lago de 
Fumas - ALAGBO -; Eduardo Engel, Presidente da Associação dos Usuários 
do Lago de Furnas; Sérgio Coni, Vice-Presidente da ONG Objeto Cidade; 
Leonardo Morelli, Coordenador do Movimento Grito das Águas·. 

Deixo aqui, em nome da ALAGBO, em nome de um milhão de habitantes 
lindeiros ao lago de Fumas, o nosso protesto contra essa loucura, que 
nasceu de alguma cabeça alienada. Muito obrigada. 

O Sr. Márcio Viana - Sr. Presidente, Sra. Prefeita que aqui representou o 
povo de Furnas, queria dar um depoimento de algumas ações que pratiquei 
por determinação do Governador Itamar Franco. Falei, pelo telefone. com 
três pessoas. Uma delas foi o Dr. Luis Carlos Santos, Presidente de Fumas, 
que me disse que isso é um assunto de jornal , que Fumas não foi notificada 
disso por ninguém e acha isso um absurdo maceitável pelos municípios e por 
Furnas. 

Em seguida, falei com o Dr. Mário Santos, que é o Presidente e operador 
nac1onal do sistema, que administra a transmissão do sistema energético 
brasileiro. Disse que passou os dois últimos dias, segunda e terça-feira, 
estudando, por solicitação da agência de águas, essa questão do 
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esvaziamento do lago de Furnas. Disse, ainda, que o ANS rechaçou 
absolutamente e de pronto essa proposta, por conta de que isso pode causar 
um grande nsco na transmissão de energia para Minas, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. além dos problemas que causará na região. Finalmente, falei 
com o Dr. Kelman, que disse que, por resultado das conversações com as 
equipes do ANS, essa questão estava definitivamente abandonada. 

Então a senhora pode, Prefeita, dizer ao povo de Furnas e aos seus 
companheiros Prefeitos da região do lago de Furnas que o Governo de 
Minas, por suas autoridades na área, está de prontidão e sabe que Furnas, 
além de ser um ícone na defesa e na resistência de Minas contra a 
privatização da energia no Brasil , é também alguma coisa que faz com que o 
Governador fique de prontidão e tenha ação imediata. Hoje de manhã 
transmiti a ele uma nota, por escrito, com o relato dessas conversas. 
Obrigado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero fazer algumas considerações e 
ouvir o Prof. lido Sauer sobre a questão da energia termoelétrica. Hoje, na 
"Folha de S. Paulo", há um artigo do Prof. Rogério César Cerqueira Leite, que 
faz um questionamento. Parece-me que a previsão da disponibilidade de gás 
originário da Bolívia, além de ser dolarizado, está aquém do tempo previsto, 
mais no sentido de acordos com grandes grupos econômicos do que de 
solução dos problemas energéticos brasileiros. Gostaria de saber se essa 
questão das termoelétricas não acabaria dentro daquela lógica de ter algo, 
uma intenção a mais nessa crise, de encarecer o sistema energético 
brasileiro e esgotá-lo rapidamente, por falta desse componente energético. 
Segundo as análises, a previsão é de um tempo mais curto do que as 
negociações realizadas. 

Outra colocação que gostaria de fazer ao representante da CEMIG ou 
mesmo ao Secretário de Minas e Energia é que existe um componente que 
me preocupa muito. Ouvimos a Vereadora Lúcia Pacífico fazer uma 
consideração e um apelo para uma atividade suprapartidáría, que é uma 
questão de todos nós, mas estamos vendo uma Situação grave. Em primeiro 
lugar, por parte do Governo Federal, que delega essa atividade, não se 
envolve diretamente. Acho que a situação é tão grave que exigiria dele um 
esforço permanente de negociação com todas as lideranças nacionais, com 
os Governadores de Estado, com a sociedade c1vil e empresários. Mas vejo 
que não há esse empenho, o que se faz é estabelecer uma sobretaxa como 
componente fundamental do mecanismo de controle, mais do que mostrar a 
gravidade e as alternativas. O senhor colocou uma questão que considero 
extremamente grave nessa situação de guerra, que é a exportação dos 
"engotes" de energia por meio dos "engotes" de alumínio, que não está sendo 
tratada com seriedade. Quero ouvir o Prof. Sacha Calmon sobre o que 
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considero uma das questões mais graves: se a ausência, a falta da 
energia e o redirecionamento dessa energia implicará em cobrança do 
pessoal que recebe essa energia subsidiada da não-utilização. A cobrança 
será do valor subsidiado, do valor do mercado ou do valor superfaturado 
sobretaxado? É uma questão extremamente grave. 

Estou preocupado porque em Minas, embora a atitude do Governo tenha 
sido boa em relação à resistência à privatização, a denúncia ao projeto que 
está ai, existem alguns componentes não apropriados para esse momento. 

O Governador veio recentemente a público dizer que não cobraria 
sobretaxas e não cortaria a energia dos adimplentes. Na realidade, essa não 
é uma ação de governo. Agora está dizendo que vai obedecer à 
determinação do Supremo. Ora, o Governo tem de obedecer à determinação 
legal, constitucional do Pais. Não cobrar sobretaxa e não cortar a energia 
elétrica dos adimplentes hoje, em Minas, é uma determinação da justiça, não 
um ato de vontade do Governo. Essa é uma questão importante, que tem de 
ser levada em consideração. Entendo que se exige acelerar os processos de 
investimento. 

O BNDES vai disponibilizar ou não os recursos para as pequenas centrais 
hidrelétricas, para a energia eólica, para a energ1a solar, para a energia do 
bagaço de cana, para as alternativas para o Brasil? Como fica essa situação? 
Qual é a vontade política do Governo? Ou a crise é apenas para garantir as 
sobretaxas, o aumento da energia para a população que já paga a energia 
mais cara do mundo? 

O que me assusta é o representante da CEMIG dizer que a tarifação não é 
uma questão Importante. É sim. Num País onde os consumidores pagam o 
que pagam pela energia é necessário levar-se em consideração essa 
situação, que é muito grave. 

E, quando se apresentou um dos painéis, vem o representante da CEMIG 
afirmar que há uma faixa na qual não se cobra a sobretaxação. Depo1s, 
apresentou a faixa de consumo entre 200kW e 500kW, na qual vai cobrar 
50% a mais. E, acima de 500kW, 200% de sobretaxação. Essa fala da 
CEMIG não está em desacordo com a fala do Governador. Vai-se cobrar 
sobretaxa hoje, em Mmas Gerais ou não? Vai-se cumprir determinação da 
justiça mineira ou não? Ou vai-se enfrentar a determinação governamental e 
realmente não cobrar a sobretarifa e não cortar a energia dos adimplentes? 

O Sr. Gilson Reis - Sr. Presidente Anderson Adauto, companheiros da 
Mesa, observei o debate desde o inicio. A Assembléia Legislativa contribui 
muito para que a população de Minas compreenda mais os problemas que 
envolvem o racionamento de energia, o que é importante, porque ainda há 
muita desinformação. É necessário que esclareçamos a opinião pública sobre 
a gravidade da situação. 
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Vivemos um período especial. O problema do Brasil é considerado 

emergencial. Os trabalhadores, cujo setor represento, poderão pagar essa 
crise de duas ou três formas. Além de racionamento, além do aumento da 
energia paga pelos trabalhadores e pelo conjunto da sociedade, os 
trabalhadores vivem outro fantasma, o do apagão do desemprego. Temos 
noticias de várias empresas, em todo o Pais, e no Sudeste não é diferente, 
que, em virtude do corte de energia, estão determinando o corte de 
empregos. Se é verdade que o problema de energia foi causado pela 
Incompetência do Governo, não pode ser o povo trabalhador quem deve 
pagar por essa incompetência. 

Acredito que o Poder Legislativo de Minas Gerais poderia tomar uma 
Importante decisão. Na última semana, fizemos uma reunião da direção 
nac1onal da CUT, em São Paulo, quando definimos duas questões: a 
manutenção do emprego para os trabalhadores, neste período de crise não 
causada por eles, e a redução de 1 hora da jornada de trabalho, para que 
não se chegue a alcançar o período noturno, quando poderia ser utilizada a 
luz elétnca. 

Acredito que esta Assembléia poderia fazer parte desse processo. Não sei 
se isso poderia ser feito por decreto, por lei ordinária. Não sei como essa 
questão poderia ser trabalhada, mas a considero urgente. Não podemos 
adiar, porque a Região Metropolitana de Belo Horizonte já tem mais de um 
milhão de desempregados. Não podemos pagar, mais uma vez, por essa 
cnse. A solicitação da direção nacional da CUT é que os Deputados de Minas 
Gerais apresentem um projeto de lei para manter o nível ou a estabilidade do 
emprego, a redução da jornada de trabalho nesse período emergencial e 
especral em função da redução de energia, para que os trabalhadores 
brasileiros não sofram três vezes pela incompetência desse Governo. 
Estamos solicitando ao Deputado Anderson Adauto, ao Deputado Adelmo 
Carnerro Leão e aos demais Deputados que encaminhem essa legislação, 
que façam um debate que vise preservar o emprego, pois isso levará á 
destruição de vários segmentos que estão extremamente preocupados neste 
momento MUtto obngado. 

O Sr. lido Luís Sauer- Deputado Adelmo Carneiro Leão, há muito tempo se 
d1scute quanto é realmente a reserva efetiva de gás da Bolívia. Essa 
polêmica aconteceu há alguns anos, quando se fez uma auditoria, que 
chegou a conclusão de que haveria suficiente gás para atender a operação 
do Gasoduto Brasil-Bolívia por até 20 anos, com a taxa de 32.000.000m3/dia. 
De outro lado, há a possibilidade de utilização de gás do norte da Argentina, 
conectando-o a um novo gasoduto. A minha preocupação não é tanto do 
ponto de vista fís1co em relação á disponibilidade de gás. Concordo com sua 
observação relatrva aos grupos econômicos que hoje vieram á América 
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Latina para trabalhar na indústria do gás, com a perspectiva de também 
entrar no setor elétrico. Cada vez mais, há a intenção de acumulação rápida 
e remessa ao exterior. Falo de grupos como a lron British Gas, Shell e outros. 
A British Gas domina a distribUição do gás em São Paulo, Buenos Aires e 
Santiago. Portanto, nos três maiores mercados da Aménca Latina. Ela é 
regulada por órgãos estaduais em São Paulo, provinciais e nacionais em 
Buenos Aires e também no Chile. Assim, temos grandes atores, de grande 
poder de intervenção e ação política atuando na área do gás, v1abilizando e 
impondo projetos, fazendo com que aconteçam. Quem acaba pagando a 
conta é sempre o consumidor, porque, como disse há pouco, as grandes 
termelétricas não eram de interesse da sociedade, mas desses grupos de 
investidores, com o intuito de criar negóc1o para o gás. para formar os 
projetos chamados "project finance", em que alguns atores se reúnem, 
pegam o financiamento de um Banco, montam a operação, fazem um 
contrato de venda da energia com a distribuidora e, na outra ponta, se 
garantem via riscos com os governos, como o Governo Brasileiro, a 
PETROBRÁS. No fim, transferem isso tudo para um fundo de pensão. 
Depois, saem daqui e vão fazer operação semelhante em outro lugar, não se 
importando com a preservação da tecnologia nacional, com o nível de 
emprego, com a proteção do meio ambiente e com o custo da energia 
gerada. Não podemos continuar alimentando a ilusão de uma regulação 
setorizada, que também afeta as águas. desestruturada, centrada em 
Brasília, que, com pequenas atribuições estaduais, consiga dar conta de 
interesses econômicos tão fortes quanto os dos grupos da área do gás, da 
eletricidade, de saneamento, de telecomunicação, que estão se fundindo, 
verticalizando, isto é, ocupando toda a cadeia, desde a fonte até a entrega do 
serviço ao consumidor, e horizontalizando, à medida que estão ampliando 
suas atuações geograficamente e em setores. 

Essa é a maior preocupação em relação ao gás e às outras indústrias de 
infra-estrutura na América Latina e no Brasil. 

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Na verdade, gostaria de fazer uma 
pergunta ao Prof. Sacha Calmon, que já se ausentou. Mas quero dizer que o 
povo brasileiro já perdeu muita coisa - indústrias, estatais, Bancos e, 
sobretudo, os empregos. Fico preocupado com a questão da economia de 
energia. Por exemplo, o que vamos falar para a pessoa que está vendendo 
produtos congelados porque perdeu o emprego, fazendo salgadinhos e 
passando roupas para as pessoas e necessita dessa energia? Agora vemos 
o tiro de misericórdia no povo, que já perdeu o emprego e agora está 
tentando refazer a sua vida . A população sempre é chamada nos momentos 
de aperto 

Todo mundo sabe que isso aconteceu por uma questão de imprevidência e 
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de má gestão. Em Minas Gerais, com o apoio da Assembléia Legislativa 
e de muitos dos presentes, incluído o Deputado Anderson Adauto, ex-
Presidente, lutamos por Furnas, pelas águas, avisamos, fomos a Brasília e 
dissemos que isso ina acontecer. 

Hoje nos estão impondo uma situação de economia. mas já 
economizamos, há muito tempo, por questão financeira, porque não temos 
condições de pagar. E agora estão querendo nos tirar tudo. Dentro do 
mínimo, ainda temos de economizar mais. Vejo essa Situação como uma 
tortura. Estou vendo várias pessoas sofrendo e vivendo de olho nos relógios 
de pulso e na energia. As pessoas estão sendo consideradas chatas, porque 
estão controlando até o banho. Estamos perdendo direito de tomar banho, 
por questão de má gestão. 

Pergunto a quem queira responder o segumte: má gestão e tortura não são 
crimes? Má gestão não é crime de responsabilidade? 

O Sr. lido Luís Sauer - Concordo com a observação. Aliás, fiz observação 
semelhante, há alguns dias, em São Paulo. Se a Constituição exige que os 
serviços públicos de mfra-estrutura sejam mantidos em ordem, em condições 
de atender às necessidades sociais, e se o Presidente da República, 
autoridade máxima do País, declara, em fevereiro ou março, que foi 
surpreendido por uma crise que já havia sido criada há anos, é evidente que, 
se ele mesmo reconheceu e declarou mcapacidade política de conduzir o 
País, acho que caberia, sim, ao Congresso Nacional a declaração da sua 
Incapacidade. 

O Sr. Nísio de Sousa Armani- Por felicidade do própno Prof. lido, que disse 
que a biomassa geraria 20.000MW/h, fiz um levantamento relacionado com a 
disponibilidade da biomassa do Brasil. Jogando sempre para menor, o Brasil 
tem potencial para gerar 821.000MW/h de energia, exportar biogás e eliminar 
importação de todo gás natural, o equivalente a 11.500.000 barris por dia. 

Em síntese, vai gerar rendimentos incríveis, haja vista que somente o 
aterro sanitário de Belo Horizonte, pela biomassa que chega até lá, por d1a, 
tem a potencialidade de gerar, via biod1gestão ou biólise, andréa ross1. 
gaseificação ou co-geração, 800MW/h de energia, eliminando poluição. 

E tiraremos do País 4.130.000.000.000m3 de gases poluentes, reduzindo o 
efeito estufa. Esse é um projeto que pode ser aplicado em nível mundial. 
Tenho aqui uma sinopse, o projeto já está detalhado e bem desenvolvido, e 
estou à disposição. Entregarei esse documento ao Presidente da 
Assembléia, e, se for possível passar uma cópia para o Dr. lido, será muito 
interessante para alavancar o proJeto, que não pode parar por aí, tem de 
chegar até o fim. 

O Sr. Wanderley Fonseca - Sr. Presidente e dema1s componentes da 
Mesa, boa tarde e obngado pela oportunidade. Tenho 73 anos e fui eletricista 
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no tempo da Cia. Força e Luz do Estado de Minas Gera1s. Nessa época, 
a Companhia era de governos exteriores, dos Estados Unidos ou do Canadá, 
parece. 

Lembro-me bem de uma usina termelétrica a carvão, na Av. Carandaí, 
esquina com Afonso Pena. Sou do tempo em que a CEMIG era 
exclusivamente em Contagem. Sou eletricista de alta e baixa tensão. Fiz a 
montagem de subestação terra para a empresa Brasilit, que tinha um canteiro 
de obras à frente. 

Espero que o povo mineiro e brasileiro não venha a condenar a CEMIG, 
porque é uma das maiores empresas energéticas do País. Teve mUlto 
destaque em todo o Estado e no Brasil, e seus engenheiros prestaram 
serviços de grande relevância para São Paulo, Brasília e outros Estados, 
como é do conhecimento de todos. 

O povo mineiro está racionando a energia, sim. Não quero discutir o motivo 
disso. Mas sabemos que a CEMIG tem um grande potencial de engenheiros 
e vai resolver esses problemas. E vamos dar, sim, uma resposta para o 
Brasil, porque o Estado tem capacidade de resolver todos esses problemas 
que estão acontecendo agora. Obrigado. 

O Sr. Evariste Gouve1a de Matos - Sr. Presidente, a oportunidade é para 
refletir sobre o passado, para avançarmos na luta contra os absurdos das 
MPs com mais v1gor. E já lutamos há mais de 71 anos contra o atraso e o 
subdesenvolvimento, pela lei de defesa do subsolo, defendendo os minérios 
de ltabira, Conselheiro Lafaiete, da Belga-Mineira, na construção da 
Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, mais tarde na ACESITA e na 
USIMINAS, criando as universidades, PETROBRÁS, TELEBRÁS, 
ELETROBRÁS e CEMIG, os programas de metas de Juscelino Kubitscheck e 
Celso Furtado, a Fundação João Pinheiro, as reformas de base do Governo 
João Goulart e muito mais. 

Essas lutas tinham o objetivo de ampliar os estudos e as pesquisas das 
universidades e da Fundação João Pinheiro, para que os jovens, no futuro, 
trabalhassem menos, produzissem mais e fossem pessoas livres. 

Infelizmente, o Sr. Fernando Henrique, com a Medida Provisória n° 1. 729, 
extinguiu, de uma só vez, o Conselho Nacional de Seguridade Social, o 
Conselho Nacional de Previdência Social, a Ouvidoria-Geral da Previdência e 
os conselhos estaduais e municipais, sendo que todos esses conselhos 
tinham a participação de trabalhadores e aposentados, ou seja, prejudicaram-
se 64 milhões de trabalhadores. 

Assim, o FHC do apagão e seus homens criaram condições para sonegar 
os recursos da saúde, previdência e assistência social, da ordem de mais de 
R$110.000.000.000,00, via INSS, montando os refis, em que 61 
parlamentares do Congresso Nacional e 900 megaempresários foram os 
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Quais foram os efeitos dessa crise em Minas, já que a economia parou? 

Com as quatro medidas provisórias do apagão, o que acontecerá com Minas, 
que se preparava para montar de 37 a 40 frigoríficos, para abastecer um 
mercado mundial com mais de 4 bilhões de habitantes, com carne verde -
carne de Minas -; que preparava usinas para esmagar a SOJa, produzindo 
óleo para exportar, ao invés da matéria-prima; que se preparava para a 
recuperação das usinas, a fim de produzir energia por meio de biomassa e 
álcool para o consumo interno; que pretendia concretizar nosso sonho de ter 
o maior parque siderúrgico do mundo, criando milhares de empregos? Como 
ficam nossos sonhos, se o Sr. FHC e seus homens apagaram nossas 
esperanças? 

Sr. Presidente, proponho à Casa a realização de um debate sobre as 
medidas provisórias e suas injustiças ou seus efeitos. Com este colapso 
energético, vamos voltar aos anos 20, antes de 1930, quando pegamos em 
armas e fomos à luta, para defender nossa liberdade e soberania? 
Precisamos despertar o povo, com vigor, para essa luta. 

Lembro que estão cadastrados, nesse livro, os nomes dos homens que 
mais traíram a Nação brasileira, como o Presidente, o José Serra, o Eduardo 
Jorge e outros. Obrigado. 

O Sr. Décio Duarte - Sr. Presidente, demais membros da Mesa. senhoras e 
senhores, em nome da Prefeitura de Belo Horizonte e do Prefeito Célio de 
Castro, agradeço o convite para comparecer ao debate. A Prefeitura está à 
disposição desta Casa, para participar de qualquer outro debate 

O Sr. lido Luís Sauer- Quero renovar meu agradecimento à Assembléia 
Legislativa por essa tarde muito valorosa, em que grandes contribuições 
foram dadas. Evidentemente, a superação da crise passa pela busca das 
soluções por parte da sociedade. Não é possível que um Governo, culpado, 
queira converter-se em juiz e transformar as vitimas em réus do processo. Os 
sofrimentos poderão ser minorados se medidas eficazes forem tomadas a 
tempo e se as concessionárias cumprirem o papel que lhes está reservado 
pela legislação e pelos contratos de concessão, desde que tenham condições 
para atuar em termos de incentivos e coerção. 

Certamente, também de Minas Gerais surgirão as contribuições para a 
superação dessa crise. A lição que a sociedade brasileira recebeu foi com 
relação à importância da energia para a sua organização social e com 
relação ao modelo energético do setor de infra-estrutura e de saneamento, 
que precisa ser profundamente revisto, com novas bases, para ser 
condizente com as necessidades sociais. Essa é a mensagem mais 
importante, porque a crise, com certeza, passará, mas deixará efeitos 
duradouros, que mais duradouros serão quanto mais a participação, de baixo 
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para cima, tornar-se efetiva. Muito obrigado. 

O Sr Presidente - Desde o princípio, ficou definido que este debate 
terminaria mais cedo, mas, pela gravidade do momento e por tudo que os 
expositores tinham para nos dizer, a Presidência, não levando em conta os 
20 minutos destmados aos seus pronunciamentos, deixou esse tempo em 
aberto para que todos tivessem mais liberdade. Peço desculpas aos 
participantes por estarmos aqui até o momento. 

Não temos dúvidas de que a maioria das pessoas que participaram deste 
ciclo de debates foram contra o processo de privatização desde o inicio. 
Atualmente, a situação é bem diferente. Poucos brasileiros tiveram a 
coragem e a perspicácia de estar contra esse movimento forte, que foi 
apoiado pela imprensa e por toda a elite, em um grande pacto, para que o 
Brasil pudesse ficar sem as suas estatais. Não tenho dúvidas de que o 
momento atual é diferente. Aquelas pessoas que consideravam retrógradas 
as lideranças que estavam contra o processo de privatização, defendendo as 
nossas estatais e, principalmente, defendendo o setor estratégico do Brasil, 
estão sofrendo na pele e estão sentindo no bolso o peso da avaliação errada 
que f1zeram e do apoio equivocado que deram a esse processo de 
privatização. Não basta fazermos as exposições apenas sobre o problema 
energético. Fiz questão de que o ex-Vice-Presidente, ex-Governador e ex-
Ministro Dr. Aureliano Chaves estivesse presente, porque, muitas vezes, as 
pessoas que estiveram e que estão contra a privatização não têm o devido 
espaço para falar. Tendo entre nós uma pessoa como o Dr. Aureliano, que 
bate na mesma tecla em que batem os nossos companheiros. 
sensibilizaremos ainda mais a sociedade. Não temos dúvidas de que por trás 
disso tudo, não apenas da privatização do setor energético e da crise, há um 
modelo que está sendo implantado no Brasil há seis anos. 

As eleições de 2002 serão plebiscitárias, e estará em curso a questão 
filosófica e a ideológica. O eleitor terá que escolher entre dois caminhos: ou 
vota pela continuidade do sistema ou vota na oposição. contra o modelo, 
contra o processo. Nós, mineiros, esperamos a compreensão dos dirigentes 
partidários do Estado e do Pais, em prol da união daqueles que são contra a 
perpetuação do modelo e do sistema, para, alêm de apresentarmos um 
modelo alternativo, termos a competência política e eleitoral para fazer as 
mudanças que desejamos. 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus profundos agradecimentos 
aos ilustres expositores, às demais autoridades e a todos os participantes, 
pela honrosa presença. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.446/2001 
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Relatório 
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O Projeto de Lei n° 1.446/2001 , do Deputado Pastor George, visa a 
declarar de utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente na Serra -
AEBES -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua JUridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme 
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Evangélica Beneficente na Serra possui caráter educativo, 

assistencial e sociocultural. Além das atividades que abrangem as áreas 
mencionadas, empreende ações que possam infundir valores morais e éticos 
na comunidade, buscando sempre zelar pela melhoria das condições de vida 
e do bom convívio social. 

Em vista do relevante trabalho desenvolvido pela Associação, entendemos 
ser pertinente e meritório o titulo de declaração de utilidade pública que lhe 
está sendo outorgado. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.446/2001 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.525/2001 

Com1ssão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela objetiva 
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do 
ltá, com sede no Município de Lajinha. 

Após a sua publicação, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, na forma apresentada. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por Objetivo implementar programas com cursos 

que visem ao desenvolvimento agrícola na região de Lajinha, por meio dos 
quais são ministradas ao homem do campo técnicas modernas sobre plantio, 
colheita e armazenagem de produtos cultivados. 

Além do relatado acima, promove eventos sociais, cultura1s e recreativos, 
pretendendo, com isso, desenvolver o sentimento de coletividade e o espírito 
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de cooperação entre seus assocrados. 

Realizando um trabalho de grande importância na comunidade em que 
atua, justa é a concessão do título declaratório de utilidade pública à entidade 
referida. 

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

1.525/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Bené Guedes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.537/2001 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Màrcio Cunha, o projeto de lei em tela tem por 
objetivo seja declarada de utilidade pública a Augusta, Respeitável e Sublime 
Loja Capitão Otávio Kelly, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Ao proceder ao exame prelimrnar da matéria, a Comissão de Constituição e 
Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a 
Emenda no 1, que apresentou. 

Compete-nos, agora, apreciar conclusivamente o projeto, nos termos dos 
arts. 103, I, "a", e 102, XIV, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Maçonaria sempre se pautou pela estrita observação dos valores c ívicos, 

morais, espirituais e pela prática de atividades fraternais. 
De fato, o comportamento de seus filiados caracteriza-se pelo respeito aos 

mandamentos do poder público, pela busca da liberdade, pela prática 
religiosa e pela preocupação com o bem-estar do próximo. 

Nada mais oportuno, portanto, que se outorgue à referida Loja o pretendido 
título declaratório de utilidade pública estadual, como forma de prestar-lhe 
homenagem e reconhecimento por seus trabalhos. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.537/2001 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constrturção 
e Justiça. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Bené Guedes, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.381/2001 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei n° 1.381/2001 

cria o Programa Estadual de Produção Alimentar em Pequenas Propriedades 
- PREAPA -e dá outras providências. 
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A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade, 

pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, na forma apresentada. 
Agora, a proposição vem a esta Comissão para ser apreciada em seus 
aspectos de ménto. 

Cumpre-nos. portanto, opinar sobre o assunto. 
Fundamentação 

A inexistência de uma política nacional de desenvolvimento da atividade 
agropecuária tem sido apontada, desde a implantação do Plano Real, como 
uma das causas do empobrecimento do meio rural. Conseqüência dessa 
ausência governamental - . representada pela diminuição dos recursos 
destinados ao crédito rural, pelo desmantelamento dos órgãos de apoio à 
atividade, pela importação de produtos agrícolas subsidiados nos países de 
origem, entre outros fatores - são os problemas sociais observados nos 
grandes centros urbanos. 

Um dos segmentos mais afetados por essa conjuntura é o dos pequenos 
produtores rurars, mais bem identificados como agricultores familiares. 
Ocorre que o conceito de pequena produção era de difícil definição, pois é 
possível obterem-se grandes rendimentos em pequenas áreas, mediante o 
emprego intensivo de capital e mão-de-obra. Assim, o Programa Nacional de 
Agricultura Familiar - PRONAF -, definiu como agricultor familiar aquele que 
atenda aos seguintes requisitos: 

a) explore parcela de terra na condição de proprietáno, posseiro, 
arrendatário ou parceiro; 

b) mantenha até dois empregados permanentes, admitindo-se a ajuda 
eventual de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade o exigir; 

c) não detenha, a qualquer titulo, área superior a quatro módulos fiscais; 
d) tenha, no mínimo, 80% de sua renda anual proveniente da atividade 

agropecuária; 
e) resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo. 
O projeto de lei em análise pretende estabelecer um programa de 

distribuição de sementes de alta qualidade genética a esses agricultores. 
Trata-se, sem dúvrda, de medida altamente benéfica para o setor. Como se 
sabe, a adoção de uma tecnologra simples, como o uso de sementes 
melhoradas, pode representar um grande aumento na produtividade agrícola, 
proporcionando maior ganho econômico para o agricultor, além de produtos 
de melhor qualidade para o consumidor. 

Entre as ações previstas, merecem destaque aquelas que incentivam a 
parceria entre o poder público, envolvendo órgãos estaduais e dos 
municípios, e os agricultores, diretamente, ou por intermédio de suas 
entidades representativas. Outro ponto fundamental do programa é seu 
caráter de solidariedade e assocratrvismo, já que é necessário formar um 
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estoque de sementes no ano anterior, para utilização comum na safra 
seguinte. Esse ~banco de sementes'' seria administrado pela EMATER, 
instituição que detém larga experiência em atividades dessa natureza, 
sempre com a participação dos agricultores e de suas entidades, como 
cooperativas e sindicatos, no planejamento e na execução das ações. 

Apesar de considerar a proposição bastante louvável, estamos 
apresentando, ao final do parecer, o Substitutivo n° 1. As mudanças que 
julgamos necessárias não ferem, de maneira alguma, o espírito do projeto, 
mas buscam organizar melhor os objet1vos e as diretnzes desejados. 

Nesse sentido, transformamos o pretendido programa em uma política a 
ser conduzida pelo Estado, com objetivos claros e com as atribuições do 
poder público bem definidas. Procurou-se garantir, em todas as etapas das 
ações a serem implementadas, a ampla participação dos agricultores, dos 
municípios e das entidades ligadas ao setor, desde o planejamento até a 
execução dos programas e dos projetos. 

Esperamos, com isso, contribuir para a modernização, para o aumento da 
produtividade e para a melhoria da qualidade dos produtos desse expressivo 
segmento da agropecuária mineira. 

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

1.381/2001 , no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Estabelece a política estadual de incentivo à utilização de sementes de alta 
qualidade para a produção de alimentos nas propriedades que se dedicam à 
agricultura familiar e dá outras providências. 

A Assembléia Legislat1va do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A política estadual de incentivo à utilização de sementes de alta 

qualidade para a produção de alimentos nas propriedades que se dedicam à 
agricultura familiar tem por finalidade melhorar a capacidade produtiva dos 
agricultores e ainda: 

I - aumentar a produção de alimentos; 
11 - proporcionar a elevação da renda dos agricultores e de suas famílias; 
111- criar empregos no meio rural. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se agricultor familiar 

e agricultura familiar o que dispõe o Programa Nacional de Agricultura 
Familiar - PRONAF. 

Art. 2° - São diretrizes da política de que trata esta le1: 
I - a garantia de acesso a sementes de alta qualidade pelos agricultores 

familiares; 
11 - a participação das Prefeituras Municipais, dos agricultores, dos 

sindicatos, das cooperativas, das organizações não governamentais e de 
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execução das ações; 
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111 - o estimulo à pesquisa e à adoção de tecnologias adaptadas à 
agricultura familiar; 

IV - a integração entre os órgãos e as entidades públicas, federais, 
estaduais e municipais que atuam no meio rural. 

Art. 3° - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, incumbe ao 
Estado, na coordenação das ações: 

I - selecionar e cadastrar os agricultores interessados e identificar as áreas 
aptas para a produção; 

11 - articular-se com municípios, sindicatos, cooperativas e demais 
entidades representativas dos agricultores na implantação de programas e 
projetos de estocagem e distribuição de sementes de alta qualidade; 

111 - adquirir, armazenar e distribuir as sementes e prestar assistência 
técnica aos agricultores interessados; 

IV- promover o desenvolvimento de pesquisas e a adoção de tecnolog ias 
apropriadas à agricultura familiar; 

V - promover ações de qualificação profissional dos agricultores 
Interessados, incluindo os aspectos gerenciais e de comercialização; 

VI -divulgar as ações desenvolvidas junto às comunidades rurais. 
§ 1° - O Estado assegurará a participação dos setores de produção que 

envolvam os produtores e trabalhadores rurais e de comercialização, 
transporte e abastecimento no planeJamento e na execução da política 
definida no art. 1° desta lei. 

§ 2° - No desenvolvimento das ações de que trata o inciso V deste artigo, o 
Estado, por intermédio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, da 
Criança e do Adolescente - SETASCAD -. poderá destinar recursos 
provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT. 

Art. 4° - A adesão dos agricultores ou de suas entidades representativas às 
ações desenvolvidas pelo poder público na implantação da política de que 
trata esta lei é voluntária. 

Parágrafo único - O agricultor ou a entidade que se integrar em programa 
ou projeto relacionado com a política de que trata esta lei obriga-se a 
reservar atê 10% (dez por cento) da área beneficiada para compor um 
estoque de sementes, a serem utilizadas em novos projetos. 

Art. 5° - São fontes de financiamento das atividades relacionadas com a 
política de que trata esta lei: 

1- dotações consignadas no orçamento da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento- SEAPA -; 

11 - recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural do Estado de Minas 
Gerais - FUNDERUR -; 
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administrados pela SETASCAD; 

IV -doações e convênios; 
V - outros recursos. 
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Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 
d1as contados da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator -

Kemil Kumaira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.434/2001 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em exame autoriza o 
Poder Executivo a realizar a classificação do grupo sangüíneo e do fator Rh 
JUntamente com o exame do pezinho. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 16/3/2001 , o proJeto foi enviado à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a proposição a esta Com1ssão, 
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
XI , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a 

fazer o exame de grupo sangüíneo e fator Rh quando da realização do teste 
do pezinho, estabelecida pela Lei n° 11 .619, de 4/10/94, e a fornecer 
documento com o resultado. 

O projeto guarda seu mérito ao procurar garantir rapidez na transfusão de 
sangue e em outros procedimentos em casos de emergência, como nos 
esclarece a justificação. 

Conforme o art. 15, V e X, do Código de Saúde do Estado de Minas Gera1s, 
1nst1tuido pela Lei n° 13.317, de 1999, são atribuições do Estado a 
elaboração de normas técnicas e o estabelecimento de padrões de qualidade 
para a ass1stência á saúde, bem como o estabelecimento de normas técnico-
cientificas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Consideramos que a medida em tela contribuirá para a promoção da 
saúde. pois os dados constantes no documento são os necessários para 
realiZação da transfusão de sangue. Tê-los á mão permitirá agilizar tal 
procedimento, pnncipalmente em casos de urgência e emergência. 

Além disso, o exame em questão não exigirá grandes esforços. pois será 
fe1to junto com o exame do pezinho, que já é muito bem aceito pela 
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população. 

Entretanto, para garantir sua eficácia, é necessano incluir na proposição 
dispositivo que assegure o fornecimento de documento com os dados obtidos 
no exame. Por esse motivo, apresentamos a Emenda n° 1. 

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

1 434/2001 , no 1 o turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

O "caput" do art. 1° passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O Estado oferecerá gratuitamente a realização do exame de fator 

Rh e grupo sangüíneo em recém-nascidos e fornecerá documento com os 
dados obtidos no exame.·. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Marco Régis, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Elaine 

Matozinhos- José Braga. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.449/2001 

Comissão de Administração Públ1ca 
Relatório 

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em referência 
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. 

Publicado, o projeto foi encamrnhado à Comissão de Constituição e Justiça. 
que emitiu parecer preliminar pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria, na forma em que foi apresentada. 

Agora. vem o projeto a esta Comissão, para exame de seu mérito, nos 
termos do art. 102. I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No contexto da reforma do Estado, que é um fenõmeno global, tem-se 

discutido muito sobre as formas de atuação do poder público e as técnicas de 
modernização da administração, visando a uma maior eficiência na execução 
dos serviços de interesse da coletividade e ao alcance de resultados mais 
satisfatórios. Exatamente nesse contexto, foi promulgada a Emenda n° 19 á 
Constituição Federal ; a refonna administrativa por ela implementada 
consagrou expressamente, no "caput" do art. 37, o principio da eficiência 
como diretriz para o desempenho da função administrativa e a figura do 
contrato de gestão como mecanismo de ampliação da autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira de órgãos e entidades da administração pública (§ 
8° do art. 37), a par de outras inovações cristalizadas na Lei Maior. 

No caso do Estado brasileiro, em que a tradição de ineficiência sempre 
comprometeu a gestão da coisa pública, podem-se destacar duas inovações 
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nesse quadro geral de modernização: as agências reguladoras e as 
agências executivas, de uma parte, e as Organizações Sociais - OS - e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -, de outra. 

As agências reguladoras, que têm a natureza jurídica de autarquias 
especiais, integram a administração indireta e foram mstituídas no Brasil sob 
a inspiração do direito norte-amencano, para atuar com mdependênc1a 
funcional na fiscalização dos serv1ços públicos. com tendência a proliferar. No 
ãmbito federal, existem atualmente seis instituições dessa natureza: a 
Agência Nacional de Energia Elétnca - ANEEL -, a Agência Nacional de 
Telecomunicações- ANATEL -, a Agência Nacional do Petróleo - ANP -, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA -, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS - e a Agênc1a Nacional de Águas - ANA Essas 
entidades autárquicas, que têm personalidade jurídica de direrto público, 
foram criadas por lei e integram a estrutura administrativa do Poder Executivo 
da União. 

As OS, disciplinadas pela Lei Federal no 9.637, de 1998, e as OSCIPs, 
reguladas pela Lei Federal n° 9. 790, de 1999, são pessoas de direito privado, 
sem fins lucrativos, as quais, uma vez atendidos os requisitos estabelecidos 
em lei, poderão ser qualificadas como tal por ato da autoridade competente. 
Neste caso, trata-se de instituições particulares estranhas ao aparelho 
burocrático do Estado, pois elas não integram a administração pública direta 
nem a indireta, mas desempenham atividades que Interessam ao poder 
público e, em razão disso, podem colaborar com ele na busca de certos 
objetivos de interesse social, desde que sejam qualificadas como OS ou 
como OSCIPs, nos termos da respectiva legislação. 

Tais instituições, que são criadas por particulares, constituem o chamado 
"terceiro setor" e expressam uma modalidade de parceria entre o setor 
público e o privado para o desempenho de determinadas atividades. Sua 
atuação está baseada em metas e programas a serem definidos no "contrato 
de gestão" ou no "tenno de parceria", conforme o caso. que poderá prever o 
repasse de recursos financeiros por parte do Estado e a destmação de bens 
públicos como contrapartida para o alcance dos resultados previstos no 
ajuste. 

Assim, as OS e as OSCIPs são entidades afins, possuem a mesma 
natureza juríd ica, integram o terceiro setor e foram concebidas para colaborar 
com o Estado na execução de certas atividades de relevância pública, como 
alternativas para a melhoria da qualidade do serv1ço prestado, em 
substituição aos institutos tradicionais Ao serem qualificadas como tal, as 
organizações particulares passam por um processo de "pubhcização", v1sto 
que estarão submetidas aos princípiOS que regem a administração pública 
(legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, etc.), não 
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obstante sua natureza privada. Trata-se, pois, de novas fórmulas de 
gestão administrativa, que, se forem tratadas com a seriedade que merecem 
por parte do Governo, poderão produzir resultados altamente satisfatórios. 

À luz da legislação federal mencionada, as OSCIPs constituem uma versão 
ma1s aprimorada das OS, uma vez que os equivocas e as 
tnconstitucionalidades detectados na Lei n° 9.637, de 1998, não foram 
reproduzidos na Lei n° 9.790, de 1999, relativamente às OSCIPs. Para 
ratificar tal assertiva, basta assinalar que o ato de qualificação de 
determinada entidade particular como OSCIP é praticado no exercício de 
competência vinculada, ou seja, está atrelado aos requisitos objetivos 
estabelecidos em lei, e não de forma discricionária. pois a liberdade de 
dec1são podena 1mpllcar favoritismo ou preferência. Além disso, a celebração 
do "termo de parceria" entre o poder público e a instituição qualificada como 
OSCIP deve ser precedida de procedimento licitatório, o que a habilita a 
receber recursos orçamentários e bens públicos para o melhor desempenho 
de suas atributções, exigência inexistente em relação ao "contrato de gestão", 
a ser travado entre a União e a OS diretamente interessada. 

O objetivo das OS CI Ps é bem mais amplo que o das OS e compreende 
uma gama acentuada de serviços, tais como a promoção da assistência 
soc1al, da cultura, da educação, da defesa e conservação do patnmõnio 
hiStórico e art1stico. da segurança alimentar. do combate à pobreza, da ética. 
da paz, da cidadania, dos direitos humanos e da democracia, entre outras 
at1v1dades. 

A nosso ver, a diferença substancial entre as OS e as OSCIPs reside no 
fato de aquelas terem sido concebidas para absorver serviços realizados por 
orgãos e entidades da administração pública, implicando, em última análise, 
a exttnção desses entes; o mesmo não ocorre em relação às instituições 
congéneres. 

O renomado mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, ao tratar da matéria, 
estabelece d1st1nções claras entre essas organizações particulares: 

··o1stmguem-se das 'organizações soc1ais', entre outros pontos relevantes, 
pelos seguintes: a) a atribuição do qualificativo não é, como naquelas, 
d1scnc1onána. mas vinculada e aberta a qualquer sujeito que preencha os 
requ1s1tos indicados; não prevê o trespasse de servidores públicos para nelas 
prestar serviço; b) não celebram 'contratos de gestão' com o Poder Público, 
mas 'termos de parceria', conquanto, tal como neles, seja especificado um 
programa a cumprir, com metas e prazos fiscalizados, além da obngação de 
um relatóno final, o que os faz mais distintos, entre si, pelo nome que pelo 
reg1me; c) os vínculos em questão não são condicionantes para a 
qualificação da entidade como tal. ao contrário do que ocorre com as 
'organizações soc1a1s'; d) o Poder Público não participa de seus quadros 
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diretivos, ao contráno do que ocorre naquelas; e e) o objeto da atividade 
delas é muito mais amplo, compreendendo, inclusive, finalidades de 
benemerência social, ao passo que as 'organizações sociais' prosseguem 
apenas atividades de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde". 
("Curso de Direito Administrativo" 133 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2001 , p. 201.) 

O Projeto de Lei n° 1.449/2001, que trata especificamente do instituto das 
OSCIPs e do "termo de parceria" a ser celebrado entre elas e o Estado, 
praticamente reproduz a Lei Federal n° 9. 790, com pouquíssimas alterações. 
De acordo com os termos da proposição, a qualificação como OSCIP só 
poderá recair em pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
constituídas há, pelo menos, dois anos, na forma da legislação civil, e a 
natureza da atividade deve abranger o art. 3° (promoção da cultura, da 
educação, da saúde, da segurança alimentar, etc.). Adema1s, é indispensável 
que as normas estatutárias das entidades interessadas em obter a 
qualificação contenham disposições atinentes à duração do mandato dos 
Diretores e conselheiros (não superior a três anos), à adoção de práticas de 
gestão administrativa que proíbam a percepção de benefícios ou vantagens 
pessoais pela simples participação nas atividades da pessoa jurídica e à 
constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, entre outras matérias. 

O art. 2° do projeto arrola as entidades que não são passíveis de ser 
qualificadas como OSCIPs, entre as quais se destacam as sociedades 
comerciais, os sindicatos, as associações de classe, as OS, as cooperativas 
e as fundações públicas. No caso em tela, não faz sentido manter, no texto 
do projeto, as OS, visto que não existem em Minas Gerais, diferentemente do 
que ocorre no plano federal. 

Nada impede que determinada entidade qualificada como OS pela 
legislação federal seja, também, qualificada como OSCIP pela legislação 
estadual, desde que preencha os requisitos e as condições consagrados no 
texto normativo. Assim, a vedação de duplicidade de qualificação podena 
trazer sérios prejuízos para o Estado, que ficaria privado de realizar parcerias 
com organizações não governamentais eficientes e respeitáveis. 

Diante disso, somos conduzidos a apresentar a Emenda n° 1, na conclusão 
desta peça opinativa, para suprimir o inciso IX do art. 2° da proposição. 

A competência para decidir sobre o requerimento de qualificação é da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, 
órgão da administração direta do Executivo, o qual só poderá indeferir o 
pedido se este não estiver em consonância com os requisitos objetivos 
previstos no proJeto. Isso porque o ato de qualificação é de natureza 
vinculada, não remanescendo margem de liberdade ao agente para decidir 
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livremente sobre tal pedido. Nesse caso, não há que se falar em 
apreciação subjetiva por parte da autoridade administrativa (Secretário de 
Estado) para decidir sobre a qualificação das instituições particulares, uma 
vez que o seu comportamento se encontra previamente delineado no 
comando normativo. 

O projeto, mais precisamente no art. 7°, assegura a qualquer cidadão, 
partido politico, associação ou entidade sindical a prerrogativa de requerer, 
pela via judicial ou administrativa, a perda da qualificação como OSCIP, o 
que poderá ocorrer por meio de processo administrativo instaurado no âmbito 
interno da própria Secretaria de Estado, de ofício ou a requerimento do 
interessado, ou mediante decisão judicial resultante de iniciativa popular ou 
do Ministério Público, observado o contraditório e a ampla defesa, que são 
garantias constitucionais. Esse dispositivo afigura-se-nos da maior 
importância, uma vez que assegura ao cidadão o controle direto sobre a 
atuação dessas instituições particulares, que executam serviços de interesse 
social, facultando-lhe dar o impulso inicial que pode culminar na 
desqualificação de tais entes. 

No nosso entendimento, existe um equívoco na disposição do § 2° do art. 
7°, que estabelece que "a perda da qualificação de OSCIP importará na 
rescisão do termo de parceria, a critério do poder público". 

Ora, a primeira parte do preceito é claríssima ao determinar que a 
desqualificação, por si só, acarreta o desfazimento do ajuste, revestindo 
caráter imperativo, ao passo que a segunda parte do dispositivo indica uma 
simples faculdade do poder público para decidir sobre a rescisão do termo de 
parceria. Vê-se, portanto, que a redação do preceito em referência é ambígua 
e pode dificultar a interpretação da futura norma jurídica, que conterá 
disposições nitidamente contraditórias. 

Se a qualificação de OSCIP é requisito essencial para se firmar o termo de 
parceria entre as partes, parece evidente que a desqualificação da entidade 
particular deve provocar a rescisão do ajuste, não podendo o desfazimento 
do vínculo depender de juízo discricionário da autondade competente para 
tanto. Em razão disso, apresentamos a Emenda n° 2, na conclusão deste 
parecer, para suprimir do texto a expressão "a critério do poder público". 

O denominado "termo de parceria", a ser celebrado entre o Estado e a 
entidade já qualificada como OSCIP, o qual deve ser antecedido de licitação, 
como é natural e desejável para se assegurar o princípio da isonomia e a 
garantia do melhor aJuste, é um instituto extremamente complexo, cuja 
natureza jurídica ainda será objeto de muitas discussões e debates no campo 
doutrinário. Isso porque o projeto, assim como a lei federal que lhe serve de 
fundamento e referência, não o define explicitamente como contrato. 
convênio ou consórcio, limitando-se a considerá-lo como o "instrumento 
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destinado à formação de vinculo de cooperação entre as partes para o 
fomento e a execução das atividades de interesse público ... n (art. 9°). 

Para que haja contrato propriamente dito, é fundamental a não-coincidência 
de vontades e a reciprocidade de direitos e obrigações vinculantes para as 
partes, e o desrespeito das cláusulas acarreta penalidades contratuais. No 
caso do "termo de parceria", parece-nos inexistir opos1ção de vontades. Na 
verdade, há uma conjugação de esforços para o alcance de objetivos comuns 
ao poder público e às Instituições particulares qualificadas como tal, apesar 
de esse ajuste envolver direitos, deveres e responsabilidades de ambas as 
partes, o que afastaria, em principio, a inclusão desse na categoria dos 
contratos. aproximando-o da figura dos convênios administrativos. 

Todavia, independentemente da natureza do vinculo entre o Estado e as 
OSCIPs, parece-nos que o termo "instrumento", empregado no art. 9° do 
projeto, deve ser substituído por "ajuste", termo genérico que compreende 
tanto os contratos quanto os convêniOS e consórc1os, razão pela qual 
apresentamos a Emenda n° 3, ao final deste parecer. 

No que diz respeito ao controle externo das instituições dessa natureza, é 
oportuno salientar que elas estarão sujeitas à fiscalização da Assembléia 
Legislativa, com o auxilio do Tribunal de Contas, além do controle interno a 
cargo do Poder Executivo, por meio da Secretaria do Planejamento. Aliás, 
todas as pessoas físicas ou jurídicas que recebem recursos provenientes do 
poder público têm o dever constitucional de prestar contas, consoante o 
disposto no art. 74, § 2°, I, da Carta mineira. 

No exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo, é licito a esta 
Casa convocar Diretores, conselheiros ou representantes das OSCIPs para 
prestar esclarecimentos e informações relativos à gestão dessas instituições, 
por meio de comissões permanentes ou temporárias, entre as quais se 
realçam as Comissões Parlamentares de Inquérito. 

Por fim, deve-se atentar para a dispos1ção anômala do art. 18 do projeto, 
que, reproduzindo preceito equivalente da Lei Federal n° 9. 790, em que se 
justifica devido às peculiaridades atinentes à União, prevê a possibilidade de 
manutenção de várias qualificações com base em outros diplomas legais, 
pelo prazo de dois anos contados da data de vigência da futura lei, além de 
impor à organização particular enquadrada como OS CI P o dever de optar 
pela qualificação, findo esse prazo, sob pena de renúncia automática das 
qualificações anteriores. 

Ora, esse comando normativo contém duas incoerências nitidamente 
perceptíveis: a primeira refere-se à fixação do prazo para a manutenção das 
qualificações precedentes (dois anos), o que poderia trazer desvantagens ao 
Estado caso a OSCIP opte por vinculo preexistente com outra entidade 
federada. Nesse ponto, o preceito peca por falta de razoabilidade, pois não 
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há relação de adequação entre ele e a finalidade pública a ser alcançada 
por tais instituições de interesse social. 

l024 

A segunda incoerência diz respeito à renúncia automática das qualificações 
anteriores, na hipótese de a OSCIP optar pela manutenção da qualificação 
com o Estado. Trata-se de uma exigência descabida e completamente 
equivocada, pois, uma vez atendidos os requisitos legais e demonstrada a 
capacidade para o desempenho de suas atribuições. a orgamzação particular 
estaria habilitada a assumir tantas qualificações quantas forem necessárias. 
Ademais, saliente-se, a título de exemplificação, que o simples fato de certa 
entidade privada ser qualificada como OS da União não a impede de atuar na 
qualidade de OSCIP do Estado de Minas Gerais. 

Em outras palavras, a competência para o exercício de determinada 
atividade perante a União não 1mpllca incompetência para o desempenho de 
outra perante o Estado membro, razão pela qual apresentamos a Emenda n° 
4, na conclusão desta oitiva, para adequar a redação do art. 18 às 
conveniências e necessidades da administração pública estadual. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.449/2001 com as Emendas n°s 1 a 4, a seguir apresentadas. 
EMENDA N° 1 

Suprima-se o inciso IX do art. 2° do projeto, renumerando-se os demaiS 
InCISOS. 

EMENDA N° 2 
Suprima-se, no § 2° do art. 7°, a expressão "a critério do poder público". 

EMENDA N° 3 
Substitua-se. no art. 9° do projeto. o termo "instrumento" por "ajuste". 

EMENDA N04 
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação: 
"Art. 18 - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 

qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como 
OSCIPs. observados os requisitos estabelecidos nesta lei.". 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Hely 

Tarqüinio- Cristiano Canêdo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 716/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 716/99, de autoria do Deputado Bené Guedes, que 

declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Rio Pomba, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técn1ca 
legislativa. seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art 
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268 do Regrmento Interno. 

Assrm sendo, opinamos por se dar à proposrção a segurnte redação final. 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 716/99 
Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo de Rio 

Pomba, com sede no Município de Rio Pomba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Vicente de Pau lo 

de Rio Pomba, com sede no Município de Rio Pomba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrâno. 
Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou. em 28/6/2001 , a seguinte comunicação: 
Do Deputado Marco Régis, notificando o falecrmento do Sr. José Durante 

Filho, ocorndo em 15/6/2001 , em Muzambinho. (-Ciente. Oficie-se.) 
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