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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 1678 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 26/6/2001 
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila 

Sumário: Comparecimento -Abertura- 18 Parte: Ata- 28 Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto 
de Lei n° 1.024/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -Votação, em 
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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. 

18 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 - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.024/2000, 

do Deputado Fábio Avelar, que estabelece a obrigatoriedade aos 
estabelecimentos comerciais da afixação das limitações ao recebimento de 
cheques e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. 
As Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira 
opinam por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 1 ° turno, o Projeto de Lei n° 1. 024/2000 na forma do 
Substitutivo n° 1. A Comissão de Defesa do Consumidor. 

Votação, em 1 o 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. Designado 
relator da matéria, o Deputado lvair Nogueira opinou pela aprovação do 
projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 607/99, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que autoriza o Estado a dar incentivo ao municfpio que 
implantar o programa de aleitamento materno. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. 
Vem à Mesa, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita 
o adiamento da votação do Projeto de Lei n° 607/99. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Miguel Martini -Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação do requerimento pelo processo eletrônico. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas nove Deputados. Não houve quórum 

para votação. A Presidência torna sem efeito a votação e, nos termos do§ 6° 
do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
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chamada dos Deputados para a recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Não há 

quórum para a votação, mas o há para a discussão da matéria constante na 
pauta. A Presidência, tendo em vista a falta de quórum para votação, declara 
prejudicado o requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.431/2000, 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 pela aprovação do projeto com as Emendas 
n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação 
com a Emenda n° 2, da Comissão de Administração Pública, com a 
Subemenda n° 1, que apresenta à Emenda n° 1, da Comissão de 
Administração Pública, e com 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. Com a palavra, para discutir a matéria, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores 
da lV Assembléia, demais presentes, ocupamos a tribuna para discutir a 
Mensagem n° 92, do Governador Itamar Franco, que altera a estrutura da 
Secretaria da Educação. 

Em primeiro lugar, esse projeto foi colocado nesta Casa em regime de 
urgência. A Comissão de Educação deveria tê-lo recebido para discussão, 
mas, infelizmente, apesar de termos requisitado sua passagem por essa 
comissão, isso não aconteceu. Na verdade, fizemos um relatório às pressas, 
em virtude do prazo regimental. Na quinta-feira, haverá uma reunião 
específica para a discussão desse projeto, já em discussão em 1° turno. Se o 
projeto for apreciado nesta sessão, já deixamos consignado que algumas 
alterações poderão ocorrer na votação do 2° turno. 

Para que os telespectadores da lV Assembléia e os Deputados saibam o 
que estamos votando de fato, gostaria de tecer alguns comentários sobre os 
aspectos que a Secretaria da Educação propõe no projeto ora em discussão. 

Passo a ler e a comentar o relatório da Comissão de Educação. 
"A proposição, de autoria do Governador do Estado, dispõe sobre a 

reorganização da Secretaria de Estado da Educação. A matéria foi 
examinada pela Comissão de Justiça, que não encontrou óbice de natureza 
jurídica, e também pela Comissão de Administração Pública, que exarou 
parecer por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou". 

A requerimento deste Deputado, o projeto foi encaminhado à Comissão de 
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Educação. 

"O Projeto de Lei n° 1.431/2001 tem o objetivo de adequar a estrutura 
administrativa da Secretaria de Estado da Educação aos princípios da 
racionalidade administrativa e da modernização, visando a alcançar 
significativa melhoria na prestação dos serviços educacionais a cargo do 
Estado, mediante a redução do número de cargos de provimento em 
comissão e a conseqüente queda da despesa com pessoal". 

Aqui está o primeiro fator a comentar. Na verdade, a Secretaria da 
Educação propõe a diminuição de custos da Secretaria de Estado. A primeira 
vista, parece-nos interessante, porque reduzir custo hoje na administração 
pública é uma obrigação e uma necessidade. Por outro lado, como se está 
atingindo até as Superintendências Regionais de Ensino, na quinta-feira, 
poderemos nos aprofundar um pouco mais a respeito dessa questão com 
relação à eficiência do trabalho das secretarias e das superintendências, 
como um todo. 

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

a) 1° nível: Gabinete; Assessorias de Relações Comunitárias e 
lnstitucio11ais, de Comunicação Social e de Planejamento e Coordenação; 
Auditoria Setorial; Subsecretarias de Desenvolvimento da Educação e de 
Administração do Sistema; Superintendências Regionais de Ensino - SREs -, 
que passam a ser 42, com a criação da 428 SRE, de Belo Horizonte; 

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

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

A competência dessas unidades administrativas será esta- belecida em 
decreto, conforme está previsto na proposição. 

"Além da estrutura básica do órgão central e das SREs, integram a 
Secretaria da Educação o Conselho Estadual de Educação .. .". Essa é uma 
característica de vinculação do Conselho Estadual de Educação à Secretaria 
da Educação. " ... o Conselho Estadual de Alimentação Escolar, o Conselho 
Estadual de Acompanhamento e Controle Social dos Recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério- CONSFUNDEF- e as Fundações Helena Antipoff e Caio Martins, 
cujas estruturas são definidas em lei específica". 
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A nova organização prevê a extinção de 245 cargos comissionados na 

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

A Comissão de Administração Pública, que nos antecedeu, apresentou 
emendas ao projeto, uma das quais transfere a UEMG e a UNIMONTES para 
a área de competência da Pasta da Educação, desvinculando essas 
autarquias da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Essa é outra alteração ao 
Projeto de Lei n° 1.431 , do Governador do Estado. Educação tem que ser 
tratada pela Secretaria da Educação, porém temos de nos aprofundar nessa 
questão. Como disse anteriormente, a audiência pública marcada não foi 
realizada. Então, Sr. Presidente, estamos aguardando uma discussão mais 
aprofundada, para que possamos votar conscientemente. Se essa alteração 
for importante, necessária, votaremos pela melhoria dessas duas 
universidades. 

Por outro lado, chamamos a atenção dos telespectadores, dos Deputados, 
dizendo que não adianta apenas fazer a transferência pura e simples da 
UEMG e da UNIMONTES da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a 
Secretaria da Educação, se o Governo do Estado não tiver vontade política 
de fortalecer a nossa UNIMONTES e implantar, efetivamente, a nossa 
UEMG. 

Neste momento, concedo aparte, com muita honra, ao Deputado Carlos 
Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Em primeiro lugar, quero 
parabenizar V. Exa., Deputado Paulo Piau, que, de maneira responsável, 
oportuna, traz à discussão um projeto tão importante, que vai estruturar o 
setor educacional do Estado. 

De um lado, temos a proposta original do Governador, que vai enxugar o 
setor educacional, a Secretaria da Educação, o que já foi amplamente 
discutido. Tive a oportunidade de conversar com o Secretário Murílio Hingel e 
sai convencido da importância de se fazerem modificações profundas na 
Secretaria. 

Por outro lado, vemos uma proposta que saiu da Casa; que foi discutida 
entre quatro paredes, na comissão, quando se chegou ao consenso de que, 
na ótica do Poder Legislativo, a UEMG e a UNIMONTES deveriam sair da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia e passar a ser comandadas pela 
Secretaria da Educação. Como diz V. Exa., a principio, essa transferência 
parece muito óbvia, mesmo porque a Secretaria de Ciência e Tecnologia 
sempre foi esvaziada, pois Minas Gerais investe muito pouco no setor de 
aperfeiçoamento cientifico. Se a Secretaria tivesse respaldo, tivesse 
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importância, como as Secretarias de Ciência e Tecnologia de outros 
Estados, seria até uma falta de responsabilidade de nossa parte dela 
retirarmos a UEMG e a UNIMONTES, porque uma grande universidade não 
se faz apenas com recursos para a que sejam ministrados cursos, mas, 
principalmente, para aperfeiçoamento científico, a pesquisa e a extensão, o 
que é muito importante. A UNIMONTES sobrevive a duras penas nesse setor 
- o que sobra é que é investido nessa parte. Mesmo assim, talvez devido à 
persistência da reitoria e dos professores e à exigência dos alunos, estamos 
em um processo ainda mais avançado se compararmos com os recursos que 
temos. 

Mas hoje quero questionar essa decisão do Poder Legislativo. Acho que 
isso pode até dar certo, mas entendo que temos de promover uma discussão, 
da mesma forma que discutimos, com a presença dos alunos, dos 
professores e do povo da área de abrangência da UNIMONTES e da UEMG, 
quando da discussão do projeto de V. Exa., que estabeleceu o custeio do 
curso superior. Penso que essa transferência será uma experiência para a 
qual teremos de ter o aval e o respaldo dos alunos e dos professores. 

Assim, quero pedir à Mesa que tenhamos tempo de promover essa 
discussão. Esse projeto não pode ser votado hoje nem mesmo em 1° turno; 
do contrário, corremos o risco de ter de começar a fazer os adiamentos de 
votação desse projeto daqui para frente ou de votá-lo sem uma ampla 
discussão. Concordo com a posição de V. Exa. e até me coloco como 
intermediário junto à UNIMONTES, para que façamos, primeiro, uma 
discussão preliminar com representantes dos alunos - de todos os diretórios 
acadêmicos dos 23 cursos da UNIMONTES, do Diretório Central dos 
Estudantes, do curso superior -, dos professores e do Conselho Deliberativo 
da UNIMONTES. 

Talvez possamos marcar essa reunião - se possível, para antes do 
recesso; se não, para as primeiras semanas do mês de agosto -, não aqui, 
mas em Montes Claros, com a presença da Comissão de Educação desta 
Casa, dos Deputados interessados, de representantes da Secretaria da 
Educação e da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Espero que possamos 
nos reunir com a UNIMONTES, representada por seus alunos, seus 
professores, seus serventuários e pela sociedade norte-mineira, para dar 
início a esse debate, pois acho que não podemos, de forma alguma, 
Deputado Paulo Piau, ter a ousadia de votar esse projeto apenas à luz do 
interesse ou da compreensão do Poder Legislativo, sem uma discussão 
maior com a UNIMONTES. Espero que isso seja um avanço muito grande, 
mas, sem essa discussão, poderemos estar promovendo um retrocesso. 

Espero que a UNIMONTES e a UEMG, à luz dos recursos que 
estabelecemos na Constituição e à luz do interesse do Poder Executivo, 
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sejam estruturadas. 

Por último, quero pedir a V. Exa. o apoio a uma proposta que fizemos à 
LDO, estabelecendo a possibilidade de termos incluídos o orçamento da 
UEMG e o da UNIMONTES para fazer face aos 2%, hoje já uma emenda à 
Constituição que partiu de V. Exa. 

Apresentamos essa emenda a tempo, porque fui alertado. Na LDO já 
temos essa emenda e devemos trabalhar a sua aprovação. Aí, sim, 
estaremos examinando as nossas universidades de diversos ângulos, não 
apenas em duas dimensões: a do Poder Executivo e a do Poder Legislativo, 
mas também numa terceira, que é o interesse, dos alunos, dos professores, 
da UEMG e da UNIMONTES. 

Seria interessante adiar essa discussão para promovermos esse debate 
que é fundamental para que tenhamos, na votação desse projeto, uma 
dimensão maior, na ótica do interesse dos alunos da UEMG e da 
UNIMONTES, dos professores e da sociedade. 

O Deputado Paulo Piau* - Agradeço as palavras do Deputado Carlos 
Pimenta. Gostaria de conversar com a sua região, o Norte de Minas, sobre a 
UNIMONTES e a UEMG. Podemos constatar que a UNIMONTES é uma 
peça fundamental para o desenvolvimento dessa região, como também seria 
a nossa FENORD para Teófilo Otôni, caso houvesse vontade política para 
isso. 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)* - Deputado, Paulo Piau, 
queremos participar dessa luta e dessa discussão, dessa possibilidade de 
mudança para que a UNIMONTES e a UEMG passem para a Secretaria da 
Educação. 

Consideramos que é o óbvio, embora reconheçamos toda a competência, 
toda a capacidade da Secretaria de Ciência e Tecnologia nesse campo de 
desenvolvimento. Sei que uma universidade trabalha, sobretudo, com 
pesquisa, ciência e tecnologia. É importante acompanhar o desenvolvimento 
dessas duas universidades. 

Concordo com o Deputado Carlos Pimenta quando fala sobre a 
necessidade de ampla discussão. Democracia se faz assim. Não me canso 
de louvar os Deputados do Norte, que, apesar de suas diferenças pessoais, 
ideológicas e partidárias, sabem unir-se na discussão daquilo que é 
prioridade para a região. Tomara que todos nós, políticos do Estado de Minas 
Gerais, entendamos e façamos isso não apenas no discurso e na palavra. 

Em relação a essa discussão que deve ser ampla, queremos lembrar que 
no dia 28, depois de amanhã, na Comissão de Educação, haverá uma 
discussão sobre esse assunto e contaremos com a presença do Secretário 
Murílio Hingel , do Secretário de Ciência e Tecnologia e do Reitor da 
UNIMONTES, Prof. José Geraldo Dumont. Espero que esteja presente 
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também o Reitor Gerson Boson. 

Foi muito boa a sua lembrança, Deputado Paulo Piau, de nossa luta pela 
FENORD. Infelizmente, fomos derrotados por duas vezes, com o veto dos 
Governadores, e não conseguimos vencer essa disputa. 

Falo sempre que fui vencida, mas não convencida. Fomos vencidos, mas 
entendemos que as regiões do Mucuri e do Jequitinhonha precisam de uma 
escola pública e gratuita; porém, às vezes, penso que Deus faz as coisas 
certas, nós é que não entendemos e até nos atropelamos querendo outro 
caminho. Se, naquela data, fomos vencidos e a FENORD não chegou a 
Teófilo Otôni, hoje estamos com todas as possibilidades de levar o "campus" 
universitário da UNIMONTES a essa cidade. 

Estamos discutindo nessa linha, já tivemos alguns contatos e estamos no 
caminho certo: uma universidade gratuita, de qualidade, com extensão e 
pesquisa no Mucuri , na cidade de Teófilo Otôni, para promover o progresso 
dessa região. Sabemos do empobrecimento da região do Mucuri , e isso com 
certeza melhorará o seu desenvolvimento social e econômico. 

Para isso, conto com o apoio do Presidente da Assembléia Legislativa e de 
todos os Deputados que querem diminuir a desigualdade social entre o Sul, a 
região metropolitana e a região do Jequitinhonha e do Mucuri. Havemos de 
ver a nossa região sair da estagnação. Todos conhecemos cidades que 
prosperaram em torno de uma universidade: Viçosa, Lavras, Santa Rita do 
Sapucaí. E não tenho a menor dúvida de que o desenvolvimento de Montes 
Claros se deve também à presença da UNIMONTES. 

Achamos válidas as posições dos Deputados Carlos Pimenta e Paulo Piau. 
Vamos discutir ao máximo, para que as pessoas sejam de fato sujeitos da 
sua história, participantes da luta e da democracia. Muito obrigada, Deputado 
Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau* - Agradeço as palavras da Deputada Maria José 
Haueisen e gostaria de testemunhar, Deputada, a sua luta pela implantação 
da universidade no Jequitinhonha, no vale do Mucuri . Quem sabe esse 
caminho seja realmente o melhor, desde que lá realmente esteja implantada 
a universidade. Sou testemunha também da luta do Deputado Carlos 
Pimenta pela UNIMONTES. 

E, complementando as suas palavras, quero dizer que o Jequitinhonha e o 
Norte de Minas precisam é de investimentos de empreendedores locais, de 
investidores brasileiros e investidores estrangeiros também, por que não 
dizer? Só que eles virão em dois caminhos; no do conhecimento e no da 
mão-de-obra qualificada. E, para haver conhecimento e mão-de-obra 
qualificada, a universidade tem de estar presente. O desenvolvimento e a 
melhoria da qualidade de vida do povo do Norte e do Jequitinhonha passam, 
portanto, por uma presença maior dos ensinos fundamental, médio e 
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profissionalizante, evidentemente, mas, com certeza, passam também pela 
presença da universidade. Apelamos ao Governo do Estado para que tome a 
decisão política de investir nessas regiões carentes do nosso Estado. 

Complementando essa discussão da Universidade do Estado e da 
UNIMONTES, queria fazer um relato. Acho que nunca é demais lembrar a 
constituição da nossa Universidade do Estado e da UNIMONTES em 1989, 
duas jovens universidades, portanto. A UEMG é composta por nove "campi", 
mais o "campus" de Belo Horizonte. Mas, lamentavelmente, apenas o 
"campus" de Belo Horizonte está funcionando adequadamente, com quatro 
cursos e com gratuidade, apesar de uma taxa semestral de R$400,00, que 
não a torna totalmente gratuita. Mas diríamos que é uma faculdade barata; 
porém, os outros nove "campi" espalhados por todo o Estado de Minas 
Gerais, começando pelo pontal de ltuiutaba, Passos, Patos de Minas, 
Carangola, Diamantina, enfim, todos os "campus" que fazem parte da 
estrutura, da lei que compõs a UEMG são faculdades pagas. Portanto, têm 
um custo para os nossos alunos, que, quase sempre, são carentes, têm 
dificuldade para pagar a universidade. 

Felizmente, a UNIMONTES, como disse a Deputada Maria José Haueisen, 
está no Norte de Minas, pública, gratuita, de qualidade, fazendo um trabalho 
espetacular de desenvolvimento da região. O Norte de Minas tornou-se outro 
após a instalação da UNIMONTES. Portanto, temos que, cada dia mais, 
fortalecê-la. Sabemos que ela pode ser ampliada, se o Governo do Estado 
aportar recursos ali. Pelo orçamento, R$29.000.000,00 é muito pouco 
dinheiro para manter uma estrutura daquela natureza. Até parabenizamos o 
Reitor José Geraldo Drumond, que busca todos os tipos de recursos. Isso é 
louvável, mas é claro que precisamos caminhar mais na área da pesquisa, da 
extensão e aumentar o número de vagas, para abrigar mais alunos, 
sobretudo os carentes do Norte de Minas. 

Portanto, os recursos colocados à disposição da UNIMONTES são 
insuficientes - R$29.000.000,00. O Estado de Minas precisa, se quiser, na 
verdade, sem demagogia, sem fazer nenhum programa eleitoreiro, 
realmente, redimir o Norte e o Jequitinhonha, evidentemente, tem que investir 
ali , na educação e no ensino superior. 

A nossa UEMG, como disse, está precisando ser implementada. Desde 
1989, ela vem caminhando com parcos recursos, são R$14.000.000,00 . 
Aliás, diminuiu o aporte de recursos para a UEMG, uma coisa inadmissível. 
Não sabemos o que quer o Governo do Estado de Minas Gerais com relação 
às suas universidades. Em anos anteriores, já chegamos a R$17.000.000,00. 
No ano de 2001 , o Governador mandou para esta Casa um aporte da ordem 
de R$14.000.000,00. Portanto, é uma diminuição absolutamente inaceitável. 
Subimos a esta tribuna para informar à população como está o Governo do 
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Estado enxergando e administrando o seu ensino superior. 

No final do ano passado, esta Casa deu mais uma demonstração de que o 
ensino superior é importante para Minas Gerais, colocando na Constituição 
2% das receitas ordinárias correntes, em uma votação histórica. Foram 62 
votos favoráveis, nenhum voto contra, respeitando a vontade do povo do 
Estado de Minas Gerais, que quer a implementação da UEMG, o 
fortalecimento da UNIMONTES. Esses recursos foram traiçoeiramente 
atacados com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIN. Portanto, 
o Governador, junto ao Supremo Tribunal Federal, tenta não colocar esses 
2%. 

Em outra sessão histórica nesta Casa, derrubamos esse veto do 
Governador para o orçamento de 2001 , apenas R$150.000.000,00, muito 
pouco para o Estado. Foi, também, uma votação histórica, 66 votos pela 
derrubada do veto, nenhum voto contrário. Portanto, foi uma demonstração 
de que a Assembléia Legislativa está ao lado do fortalecimento da UEMG e 
da UNIMONTES. Lamentavelmente, o Governador, mais uma vez, manda a 
LDO para esta Casa, e, para nossa surpresa, como disse o Deputado Carlos 
Pimenta, não veio nenhuma referência à UEMG e à UNIMONTES, com 
relação à Emenda n° 47, que destina 2% das receitas ordinárias correntes. 

Portanto, conclamo, mais uma vez, esta Assembléia para dizer ao Governo 
que Minas Gerais não quer ser o 13° Estado em aporte de recursos para o 
ensino superior. Minas Gerais busca o desenvolvimento por meio do apoio ao 
ensino, à pesquisa, à extensão, à UEMG e à UNIMONTES. 

Na quinta-feira, estaremos nos debruçando sobre esse projeto, detalhando-
o, para que possamos tomar uma decisão consciente e acertada. Muito 
obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, é visível a ausência 

de parlamentares em Plenário. Em virtude disso, solicito o encerramento, de 
plano, da reunião. 

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

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

14 Deputados, número insuficiente para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 



z 
õ 

o 

ATA DA 568 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
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As quinze horas do dia seis de junho de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Maria OUvia, Gil Pereira e Eduardo 
Brandão (substituindo este ao Deputado Márcio Cunha, por indicação da 
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e ouvir os seguintes convidados: Srs. 
Eduardo Pinto Campelo, Presidente do Instituto Brasileiro da Cachaça e 
Alambiques - IBCA -, e José Lúcio Mendes Ferreira, Diretor Executivo da 
Obra Prima Eventos e Produções Ltda. A seguir, a Presidência passa à fase 
de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por 
sua vez, os Requerimentos n°s 2.278/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, e 2.280/2001 , da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia. Após, a Presidente registra a presença dos convidados e, após 
suas considerações iniciais, passa a palavra a cada um deles para fazerem 
suas exposições sobre a importância do incentivo à produção da cachaça em 
Minas Gerais e sobre a realização da Feira e Festival Nacional da Cachaça -
EXPOCACHAÇA -, realizada anualmente em Belo Horizonte. Em seguida, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 2001 . 
Maria Olívia, Presidente - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Marcelo 

Gonçalves. 
ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA LEI ROBIN 

HOOD 
As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, Dinis 
Pinheiro, Arlen Santiago e Geraldo Rezende, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Alberto Bejani, declara aberta a reunião e informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator dos trabalhos. 
A Presidência determina a distribuição das cédulas de votação e convida o 
Deputado Geraldo Rezende para atuar como escrutinador. Feita a contagem 
dos votos, o escrutinador informa que o Deputado Alberto Bejani recebeu 4 
votos para o cargo de Presidente, que o Deputado Anderson Adauto recebeu 



12 
3 votos para Vice-Presidente e que o Deputado Miguel Martini recebeu 1 
voto para o cargo de Vice-Presidente. Registra-se, nesse momento, a 
chegada do Deputado Miguel Martini. Em seguida, o Deputado Alberto Bejani 
proclama o resultado da eleição e passa a direção dos trabalhos ao 
Deputado Dinis Pinheiro que declara empossado como Presidente da 
Comissão o Deputado Alberto Bejani, retornando a ele a condução dos 
trabalhos. A Presidência designa o Deputado Dims Pinheiro para atuar como 
relator da Comissão e, após discussão entre os membros da Comissão, 
informa que a Comissão se reunirá ordinariamente às terças-feiras, às 15 
horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Arlen Santiago, Presidente - Dinis Pinheiro - Maria Olívia. 

ATA DA 658 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLiTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, 
Jorge Eduardo de Oliveira, Shico Rafael e Carlos P1menta, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental e estando presentes 
também os Deputados Dimas Rodrigues e Sávio Souza Cruz, o Presidente, 
Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
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 matérias constantes na pauta. A seguir, 
procede à leitura do Ofício n° 428/2001 , do Diretor Geral do DER-MG, em 
resposta a pedido de informação desta Casa sobre a malha rodoviária do 
Estado; de vários ofícios de Prefeito Municipal, Presidentes de Câmaras 
Municipais, de Cooperativas e de Sindicatos Rurais, dirigidos ao Presidente 
desta Casa, manifestando apoio à diretoria do IMA pelo trabalho que vem 
desenvolvendo em relação ao controle e à erradicação da febre aftosa, da 
brucelose, da raiva bovina, de abates clandestinos, à emissão de certificados 
de qualidade e ao melhoramento da produção de sementes; de oficio da 
Presidente da Federação das Associações de Criadores de Animais das 
Raças Leiteiras de Minas Gerais - MINAS LEITE -, encaminhando protestos 
da entidade contra autoridades estaduais, que, segundo ela têm 
desrespeitado os pecuaristas. Em seguida, redistribui ao Deputado Carlos 
Pimenta os Projetos de Lei n°s 1.050 e 1.310/2000, constantes na pauta, e 
retira da pauta o Projeto de Lei n° 1.469/2001, no 1 ° turno. Encerrada a 1 a 
Parte da reunião, passa-se à 13 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
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votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário 
da Assembléia. O Deputado Carlos Pimenta emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.050/2000 na forma 
do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. A seguir, o Deputado Carlos Pimenta emite parecer sobre o Projeto 
de Lei n° 1.310/2000, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 
1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Colocado em 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Passando à 38 Fase da Ordem 
do Dia, o Presidente submete a discussão e votação e é aprovado o Parecer 
de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.316/2000, do Deputado Paulo Piau. 
São aprovados também requerimentos dos Deputados João Batista de 
Oliveira, em que solicita sejam convidados os Srs. José Faria Barbosa e 
Amílcar de Castro Machado, representantes da Comissão de Pró-Negociação 
das Dívidas da MinasCaixa, formada por produtores de Jaíba, para 
participarem dos trabalhos desta reunião; solicita , ainda que esta Comissão 
se faça representar na Expocafé de 2001 , em Três Pontas, no dia 21 /6/2001 ; 
Paulo Piau, em que solicita reunião da Comissão no Município de Capelinha 
para, junto com a CONTRECAP, debater problemas relacionados aos 
trabalhadores filiados a essa cooperativa; Edson Rezende, em que solicita a 
realização de audiência pública na cidade de Barbacena, para se discutir a 
política agropecuária leiteira, projetos e perspectivas; Dimas Rodrigues, em 
que solicita sejam ouvidos os produtores rurais dos Projetos Irrigados de 
Pirapora, Jaíba e Gorutuba, na reunião ordinária desta Comissão, em 
27/6/2001 ; Márcio Kangussu , em que solicita seja enviado ofício ao 
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, solicitando-lhe que a linha de 
financiamento de incentivo à caprinocultura e à ovinocultura, a juros fixos de 
8, 75% ao ano, praticada na região Nordeste, se estenda também aos 
produtores da área mineira da extinta SUDENE, atualmente ADENE; Adelmo 
Carneiro Leão, solicitando se peçam informações aos dirigentes da 
RURALMINAS e do ITER sobre processo de retomada de posse de terras 
localizadas em distritos florestais no Norte do Estado; Sebastião Costa, 
solicitando reunião conjunta desta Comissão com as Comissões de 
Educação, Ciência e Tecnologia e de Saúde, para debater a inclusão do café 
na merenda escolar; Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a realização de 
audiência pública para se discutir a situação dos produtores de polvilho Sul-
mineiros; e Chico Rafael, solicitando se peça ao Governo do Estado o 
patrocínio de campanha publicitária que divulgue a qualidade do café mineiro, 
visando incentivar o consumo do produto. Encerrada esta fase e tendo em 
vista requerimento aprovado nesta reunião, o Presidente convida os Srs. 
José Faria Barbosa e Amílcar de Castro Machado, da Comissão de Pró-
Negociação das Dívidas da MinasCaixa, para exporem a situação dos 
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produtores rurais de Jaíba que contraíram empréstimos com a MinasCaixa. 
Após exposições e debates sobre essa questão, a Presidência registra a 
presença do Deputado Kemil Kumaira e solicita aos Deputados Chico Rafael 
e Jorge Eduardo de Oliveira que, em nome da Comissão, atuem como 
intermediários nas negociações entre a Comissão de Pró-Negociação das 
Dívidas da MinasCaixa relacionadas aos produtores rurais de Jaíba. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira - Jorge Eduardo de 

Oliveira -Wanderley Ávila. 
ATA DA 623 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Adelmo 
Carneiro Leão e Elaine Matozinhos, membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Doutor Viana, Luiz Menezes e Maria 
José Haueisen. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Marco 
Régis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência procede à leitura da correspondência. O Presidente 
designa os Deputados Carlos Pimenta como relator do Projeto de Lei n° 
1425/2001 , no 1° turno, Elaine Matozinhos como relatora dos Projetos de Lei 
n°s 46/99 . no 2° turno, e 1.473/2001 , em turno único, José Braga como 
relator do Projeto de Lei n° 47/99 , no 2° turno. O Presidente informa que a 
reunião se destina a debater o Programa de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher em Minas Gerais, como parte da Campanha Mundial pela Saúde da 
Mulher e de Combate à Morbimortalidade Materna. A Presidência convida a 
tomar assento à mesa os Srs. William Nagem, Consultor da Secretaria de 
Estado da Saúde; Fátima Oliveira, Coordenadora da Rede Saúde de Minas 
Gerais; Paulo Tarcísio Pinheiro da Silva, Coordenador da Atenção à Saúde 
da Mulher; Ana Maria Costa , pesquisadora da UnB; Schuma Shumaher, 
Coordenadora da Rede de Desenvolvimento Humano do Rio de Janeiro; 
Maria Isabel Saltar, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas da População da 
UNICAMP. O Presidente passa a palavra ao Deputado Luiz Menezes, autor 
do requerimento que motivou o convite. A seguir, o Presidente passa a 
palavra para a Sra. Ana Maria Costa, que ilustra sua exposição com 
transparências. No decorrer dos trabalhos, o Presidente passa a direção dos 
trabalhos ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. Fazem uso da palavra todos 
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os convidados mencionados. Na fase dos debates, participam dos debates 
todos os convidados e parlamentares presentes, 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, 28 de junho de 2001 . 
Marco Régis, Presidente - Elaine Matozinhos - José Braga - Adelmo 

Carneiro Leão. 
ATA DA 11 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
As nove horas do dia vinte e dois de junho de dois mil e um, comparece na 

Câmara Municipal de Porteirinha o Deputado Arlen Santiago, membro da 
supracitada Comissão. O Presidente, Deputado Arlen Santiago, informa que 
a ata da reunião anterior será aprovada na próxima reunião. Informa, ainda, 
que esta reunião se destina a obter esclarecimentos sobre o andamento das 
obras constantes no Orçamento Geral da União no ano de 1998, o 
posicionamento da FEAM em relação às referidas obras, bem como o pleito 
já realizado pela COPASA-MG. Em seguida, o Presidente convida a compor 
a Mesa os seguintes convidados: Srs. Juraci Freire Martins, Prefeito 
Municipal de Porteirinha; Agenor Mendes Sobrinho, Presidente da Câmara 
Municipal de Porteirinha; Ruy Soares Leal, Gerente de Mercado da CEF; 
Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Diretor de Operações Leste da 
COPASA-MG; José dos Reis Rocha, Superintendente da Região Norte da 
COPASA-MG; Marco Antônio Fajardo Roldão, Diretor de Atividades de Infra-
Estrutura da FEAM; Élcio Silva Dias, José Barbosa Filho, José Gilvandro e 
Nicanor Soares, Prefeitos Municipais de Riacho dos Machados, Catuti, Mato 
Verde e Pai Pedro, respectivamente, e Presidentes das Câmaras Municipais 
da região. Após, abre-se amplo debate entre os convidados e os 
parlamentares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana. 

ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 
TAXAS 

As dez horas do dia vinte e dois de junho de dois mil e um, comparecem no 
Salão de Eventos do Hotel Coroados de ltajubá os Deputados Ambrósio 
Pinto, Paulo Piau e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 
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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 é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente, Deputado Paulo Piau, informa que a reunião se 
destina a debater, em audiência pública, com entidades representativas do 
Sul de Minas as altas taxas cobradas pelo Governo Estadual e propor 
medidas visando a sua reformulação. A Presidentência registra a presença 
dos seguintes convidados: Srs. Clécio Balbino, 1 °-Secretário da Câmara 
Municipal de ltajubá e representante de seu Presidente; André de Oliveira 
Andrade, Promotor de Justiça da Comarca de ltajubá; Mauro Bonfim, 
Consultor da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Luiz Roberto Costa 
Fortes, Presidente da Associação Comercial e Industrial de ltajubá; Sebastião 
José, Vereador de Piranguinho; José Geraldo Mota, Vice-Prefeito de 
Piranguinho e representante do Prefeito; José do Carmo, Chefe de Gabinete 
do Prefeito Municipal de Piranguinho; Eunco Vaz Pinto, Presidente do 
Sindicato dos Bancários de ltajubá; José Odorico Lorena, representante da 
Associação dos Reflorestadores da Serra da Mantiqueira e de Delfim 
Moreira; Gui Barbosa, do jornal "Aperitivo de ltajubá"; Benedito Pereira dos 
Santos, empresário; Edvaldo Carneiro Pinto, Presidente da Associação dos 
Contabilistas de ltajubá e Microrregião; Antônio Décio de Carvalho, jornalista 
do jornal da CDL; Reginaldo Martins Monteiro, Presidente da CDL de 
Piranguinho; Jorge Kallas, Vice-Presidente da CDL; Jean Mohallen, 
empresário; Dener Gomes, da COPASA-MG; Jansen Francisco Nogueira, 
Diretor Jur!dico da Associação Comercial e Industrial de ltajubá; Magda 
Ricota ; o Tenente Paulo Márcio de Assis Jacinto, da 58 Cia. Independente da 
PMMG em ltajubá; Os Srs. José Mafra; Antônio Cândido Vilas Boas, 
Vereador de ltajubá; Ana Maria Hermeto, Gerente do SENAC; Antônio Dias; 
Luiz Roberto Costa Fortes, Presidente da Assocociação Comercial e 
Industrial de ltajubá; Clever Davi, Vereador de ltajubá e empresário. A 
Presidência faz considerações iniciais e passa a palavra aos Deputados 
Ambrósio Pinto e Jorge Eduardo de Oliveira para que também façam suas 
considerações. Abertos os debates, segue-se ampla discussão conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Márcio Cunha, Presidente - João Leite - Sebastião Costa - Márcio 

Kangussu. 
ATA DA 728 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
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As dez horas do dia vinte e seis 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 Adelmo Carneiro Leão e Fábio Avelar. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio 
Kangussu, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
acusa o recebimento da proposições a seguir citadas, para as quais designou 
relatores: Projetos de Lei n°s 1.595 e 1.596/2001 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira); 1.593/2001 (relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.592 e 
1.594/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz); 1.597/2001 (relator: 
Deputado Eduardo Hermeto). Passa-se à fase de discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Nos termos 
regimentais, a Presidência submete a apreciação nova redação do parecer, 
apresentada pelo Deputado Márcio Kangussu, que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n° 
1.422/2001 na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Havendo a 
concordância de todos, a Presidência considera aprovada a nova redação. 
Submetidos a discusssão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.543 na forma do Substitutivo n° 1; 
1.550, este com as Emendas 1 e 2; e 1.558/2001 na forma do Substitutivo n° 
1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.534 e 1.566/2001 (relator: 
Deputado Eduardo Hermeto). O Projeto de Lei n° 1.527/2001 , que recebeu 
do Deputado Sávio Souza Cruz parecer concluindo por sua 
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, foi rejeitado, e, nos 
termos do § 3° do art. 138 do Regimento Interno, a Presidência designa o 
Deputado Agostinho Silveira como novo relator da matéria e concede-lhe o 
prazo regimental para a emissão de seu parecer. O Projeto de Lei n° 
1.553/2001 , que recebeu do Deputado Ermano Batista parecer concluindo 
por sua inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, teve sua 
discussão adiada em virtude de pedido de vista do parecer deferido pela 
Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que 
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei n°s 1.571 , 1.572 e 1.580/2001 (relator: Deputado Márcio 
Kangussu) ; 1.582/2001 (relator: Deputado Eduardo Hermeto) e 1.586/2001 
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com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Dilzon Melo). 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 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu - Sebastião Costa -

Agostinho Silveira. 
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.272/2000 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe tem 

por objetivo instituir a Medalha do Mérito Cultural Carlos Drummond de 
Andrade, destinada a homenagear, anualmente, cinco pessoas físicas e 
jurídicas com o reconhecimento do poder público estadual por sua destacada 
atuação nas atividades literárias, artísticas e culturais no Estado de Minas 
Gerais. 

Nos termos regimentais, o projeto foi publicado e encaminhado à Comissão 
de Constituição e Justiça, a fim de que o examine preliminarmente quanto à 
juridicidade. constitucionalidade e legalidade. Esgotado o prazo regimental 
sem que ela se pronunciasse sobre o assunto, o autor da proposição, 
valendo-se do que dispõe o art. 140 do Diploma Regimental, solicitou fosse o 
projeto remetido ao exame da comissão seguinte a que foi distribuído. 

Dessa forma, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-
se aos lindes estabelecidos no art. 102, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De pronto, afigura-se-nos o caráter duplo do fim almejado pela proposição: 

de um lado, ela intenta incentivar atividades nas áreas da literatura, arte e 
cultura em nosso Estado, mediante outorga de insígnia de ordem honorífica a 
pessoas que se tenham destacado nesses ramos de atividade; de outro, 
pretende homenagear o grande poeta que foi Carlos Drummond de Andrade, 
perpetuando a sua memória pelo empréstimo de seu nome à medalha. 

Em que pese ao fato de o homenageado ser um dos maiores poetas 
brasileiros - se não o maior - e, por isso mesmo, digno da mais alta 
consideração deste parlamento e da sociedade em geral, ainda assim 
cumpre-nos observar que a proposição, tal como está elaborada, não deve 
ser acatada. 

Ocorre que o ordenamento jurídico estadual já contempla o mesmo objetivo 
do projeto sob comento. Basta ver o Decreto n° 38.158, de 25/7/96, que 
institui a Medalha Guimarães Rosa, destinada a distinguir personalidades ou 
instituições que tenham prestado relevantes serviços à cultura nacional ou se 
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destacado nos campos da arte, ciência ou literatura; e a Lei no 13.371 , de 
30/11/99, que cria a Medalha Calmon Barreto, a ser concedida a pessoas 
físicas ou jurídicas que se tenham destacado no desenvolvimento de 
atividades culturais e artísticas. 

Mesmo tendo em vista que o advento de uma lei revoga expressa ou 
tacitamente o diploma vigente que trata de matéria correlata, de hierarquia 
igual ou inferior, no caso em tela parece-nos desaconselhável valer-se desse 
artifício, porquanto entendemos que a prestação de honraria pública a uma 
personalidade não deve ocorrer em detrimento de outra. 

Mas a questão que se nos impõe é contornável, se dermos à proposição 
vigência temporária e à homenagem, caráter pontual. Vale dizer que, se ao 
invés de dar cunho de perenidade à futura lei, impusermos que a medalha 
seja concedida uma única vez, em comemoração ao centenário de 
nascimento de Carlos Drummond de Andrade, estará resolvido o impasse. 

Cabe observar que a proposição concede a honraria "a cinco pessoas 
físicas e jurídicas", querendo significar que serão outorgadas dez medalhas, 
necessariamente em igual número, a cada uma dessas categorias. 

A esse respeito, julgamos conveniente, a bem da liberdade de escolha das 
pessoas a serem homenageadas, seja retirada da proposição a eqüidade de 
proporcionalidade, bastando para isso que, no art. 1°, substitua-se o vocábulo 
"cinco" por "dez" e, evidentemente, a conjunção "e" por "ou". 

A fim de materializar essa solução, bem como aprimorar a redação do art. 
1°, oferecemos emenda ao projeto, a ser formalizada na parte conclusiva 
deste parecer. 

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

1.272/2000, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica instituída a Medalha Comemorativa do Centenário de 

Nascimento de Carlos Drummond de Andrade, destinada a agraciar dez 
pessoas flsicas ou jurídicas que se tenham destacado nas atividades literária, 
artística ou cultural no Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - A medalha de que trata esta lei será entregue uma única 
vez, no dia 31 de outubro de 2002, data do centenário de nascimento de 
Carlos Drummond de Andrade.". 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente - Mauro Lobo, relator - José Henrique - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.401/2001 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
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Relatório 

De autoria do Deputado Marco Régis, o Projeto de Lei n° 1.401 /2001 
dispõe sobre a agricultura orgânica no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou. Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber 
parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A agricultura orgânica, objeto do projeto de lei em análise, é assunto 

extremamente atual e relevante. Segundo dados da FAO, organismo das 
Nações Unidas para a agricultura e alimentação, o mercado de produtos 
orgânicos é o que mais cresce em escala mundial e deverá atingir a cifra de 
US$100.000.000.000,00 em 2005. No Brasil, segundo dados da FIPE, 
citados na justificação do projeto, a taxa de crescimento desse segmento é 
de cerca de 20% ao ano, e o valor da produção foi estimado, em 1999, em 
US$150.000.000,00. 

Por agricultura orgânica entende-se o sistema - ou os sistemas - de 
produção agropecuária e agroindustrial em que se busca, entre outros 
objetivos, a otimização do uso dos recursos naturais e a auto-
sustentabilidade no tempo e no espaço, mediante a eliminação do emprego 
de agroquímicos e outros insumos artificiais e a minimização da dependência 
de fontes de energia não renováveis. O aumento da demanda por produtos 
oriundos desses sistemas pode ser explicado, em parte, pela preocupação, 
cada vez maior, com a necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre a 
produção de alimentos e a preservação dos recursos naturais, especialmente 
o solo e a água. 

Diante dessas informações e cientes de que a participação desse setor no 
negócio agrícola mineiro também é crescente, entendemos que o Estado não 
pode ficar alheio à questão, o que torna o projeto bastante oportuno e 
merecedor da aprovação desta Comissão. 

Verificamos, contudo, que o Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição 
e Justiça, trata a matéria de forma mais adequada que a proposição original. 
Esta traz algumas imperfeições, como a inclusão de normas de caráter 
técnico-científico em vários de seus dispositivos, o que, conforme a melhor 
técnica legislativa, deveria ser disciplinado por meio de portarias, resoluções 
e outros atos infralegais do órgão executivo competente. Da mesma forma, a 
definição de agricultura orgânica na lei estadual é desnecessária, uma vez 
que este conceito já foi estabelecido por instrução normativa do Ministério da 
Agricultura, válida para todo o território nacional. 

O substitutivo, por sua vez, é bastante claro ao definir os objetivos a serem 
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alcançados com a polltica especifica a ser adotada pelo Estado para a 
produção orgânica. Para tanto, define, em seu art. 2°, as atribuições do Poder 
Executivo na consecução desses objetivos, como o incentivo à atividade, por 
meio de programas que contemplem a concessão de incentivos fiscais e 
creditícios, a instituição de certificados de origem e qualidade, bem como o 
credenciamento de instituições não governamentais para a emissão desses 
certificados, entre outras. No art. 4°, dispõe que a adesão aos programas e 
projetos para a produção orgânica será voluntária, o que nos parece bem 
razoável. 

Entendemos, dessa forma, que a agricultura orgânica, vista por muitos 
como uma forma de produção restrita a excêntricos, sem perspectiva 
empresarial, vem conquistando mercados e demonstrando ser uma 
alternativa de renda e emprego para os agricultores, sem descuidar de 
aspectos cada vez mais exigidos pelos consumidores, que são a qualidade 
do produto e o respeito ao meio ambiente. 

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

1.401/2001 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira, relator - Jorge 

Eduardo de Oliveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 

1.538/2001 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
O projeto de resolução em tela é de autoria desta Comissão e tem por 

escopo seja dado cumprimento ao disposto no art. 62, inciso XXXIV, da 
Constituição do Estado, a saber, aprovar previamente a alienação de terras 
devolutas que específica. 

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar do 
projeto, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, tal 
como apresentado. 

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe-nos agora apreciá-la, 
atendo-nos ao disposto no art. 102, IX, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição é conceder autorização legislativa para que se 

possa legitimar a posse de 23 lotes de terras devolutas rurais, tornando 
proprietários os posseiros ou quem de direito. 

Tais imóveis foram objeto de acurada investigação administrativa efetuada 
pela Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
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RURALMINAS -, e os respectivos autos de processos demonstram 
estarem de acordo com a legislação pertinente. 

É oportuno enfatizar que a concretização da transferência de domínio 
dessas terras vai ao encontro da política rural , consubstanciada, no que 
concerne ao assunto em pauta, no "caput" do art. 247 da Carta mineira, ao 
estabelecer como diretriz do Estado a promoção do bem-estar do trabalhador 
rural e a sua fixação no campo. 

Considerada essa linha de política pública e tendo em vista que as 
alienações configuram ato pleno de justiça àqueles que efetivamente 
desbravaram a terra e dela tiram seu sustento ou nela residem, entendemos 
meritória a proposição. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução no 

1.538/2001 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, relator -

Kemil Kumaira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 44/2000 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposta de emenda à Constituição 

em epígrafe visa a dar nova redação ao art. 239 da Constituição Estadual. 
Aprovada no 1 o turno, com a Emenda n° 1, retorna-nos a matéria para 

receber parecer para o 2° turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do 
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O objetivo precípuo da proposta em análise é permitir que o recolhimento 

das receitas públicas estaduais possa também ser efetuado em 
estabelecimento não bancário. Tal medida proporcionará ao contribuinte 
maior comodidade e rapidez no pagamento de tributos estaduais e tem 
importância ainda maior nas localidades que não dispõem de 
estabelecimento bancário. 

A matéria é oportuna e não encontra óbice à sua aprovação. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 44/2000, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Cristiano Canêdo, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Maria Olivia. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 44/2000 
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Dá nova redação ao art. 239 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - O art. 239 da Constituição do Estado passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
"Art. 239 - Sem prejufzo do sistema de centralização das receitas públicas, 

o recolhimento de tributos e demais receitas públicas estaduais será efetuado 
nos estabelecimentos públicos ou privados autorizados pela administração 
fazendária . 

Parágrafo único - A autorização a que se refere o 'caput' deste artigo 
deverá ser publicada no órgão de Imprensa Oficial do Estado, bem como 
disponibilizada na Internet, na página eletrônica do Estado.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor da data de sua 
publicação. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.246/2000 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em apreço, do Deputado João Pinto Ribeiro, dispõe sobre 

obras de arte representativas da herança cultural e histórica mineira. 
Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 

Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, 
apresentadas pelas Comissões de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, vem o projeto a esta Comissão a 
fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, 
VI, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição pretende que as obras de arte produzidas no Estado sejam 

identificadas e cadastradas. Pretende ainda promover eventos que se 
destinem a divulgar o patrimônio cultural e artfstico mineiro. 

É sabido que a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural é de 
fundamental importância para se construirem e manterem os laços que unem 
e aproximam os membros de um grupo social e que a valorização, a 
divulgação e a difusão das diferentes formas de manifestação cultural são 
direitos assegurados constitucionalmente. 

O projeto inclui, ainda, dispositivo reconhecendo como representativo da 
fundação de Minas o quadro "Princípio de Minas" , do pintor Elie Layon. 

Artista plástico renomado, radicado em Mariana há 44 anos, Layon tem 
obra pertencente ao acervo patrimonial do Museu de Arte de São Paulo. 
Ficou conhecido como "pintor das brumas" pelo fato de pintar o casaria 
colonial da região envolto em brumas. Além de paisagens, entre as quais se 
destacam "De Mãos Dadas", "Praça Tiradentes", "Praça da Sé", "Velha Ouro 
Preto" e "Menino com a Gaiola", dedica-se o artista a fazer retratos e também 
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esculturas em madeira. 

Mariana, cidade que se encontra nas origens de Minas, pioneira como 
arraial, vila, cidade, capital, diocese, está perenizada na obra de Layon, 
particularmente no quadro destacado pela proposição, que retrata a chegada 
dos bandeirantes ao local onde seria fundada a primeira vila do Estado. O 
pintor usou como modelos figuras conhecidas na cidade de Mariana, como 
artistas, intelectuais e pessoas dedicadas á preservação da cultura local. 

O projeto, ao apontar o quadro referido de Layon para representar a 
fundação de Minas, considerando que o Estado ainda não conta com uma 
pintura expressiva de suas origens, dá o primeiro passo no sentido da 
valorização e da divulgação de nosso patrimônio histórico, artístico e cu ltural. 

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

1.246/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator- Mauro Lobo - José 

Henrique. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI W 1.246/2000 

Dispõe sobre obras representativas do patrimônio cultural mineiro e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 ° - O Estado promoverá o levantamento e a identificação de pinturas, 

esculturas e outras formas de expressão artística, que serão cadastradas 
anualmente e integrarão o patrimônio cultural mineiro. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, consideram-se patrimônio cultural 
mineiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. 

Art. 2° - O Estado divulgará as obras integrantes do patrimônio cultural 
mineiro, zelará pela sua conservação e promoverá mostras e exposições 
reunindo as obras identificadas na forma do artigo anterior, vedada a 
cobrança de ingressos ao público em geral. 

Parágrafo único - As obras a serem expostas serão selecionadas por 
comissão constituída especialmente para esse fim, que contará com a 
presença de especialistas e artistas de notório reconhecimento no Estado. 

Art. 3° - Fica reconhecido, oficialmente, como representativo da fundação 
do Estado de Minas Gerais e como obra integrante do patrimônio artístico, 
histórico e cultural mineiro o quadro "Princípio de Minas", de autoria de Elie 
Layon. 

Art. 4° -A aquisição de toda e qualquer obra de arte de que trata esta lei 
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deverá realizar-se segundo os termos da Lei n° 9.444, de 25 de novembro 
de 1987. 

Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.431/2001 
Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
A proposição sob apreciação, do Governador do Estado, dispõe sobre a 

reorganização da Secretaria de Estado da Educação e dá outras 
providências. 

A matéria fo i aprovada no Plenário, em 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 
2, da Comissão de Administração Pública, e 4, da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, tendo sido rejeitadas a Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 1 e a Emenda n° 3, da Comissão de Educação. 

Atendendo a requerimento do Deputado Paulo Piau, a matéria volta a esta 
Comissão, para receber parecer para o 2° turno, em reunião conjunta com a 
Comissão de Administração Pública, nos termos do art. 128, ele o art.1 02, VI, 
"a", do Regimento Interno. 

Cabe-nos, ainda, apresentar a redação do vencido no 1 o turno. 
Fundamentação 

O projeto de lei aqu i examinado propõe a reorganização da Secretaria da 
Educação, com o objetivo de promover uma racionalização funcional em sua 
estrutura, visando ao enxugamento da máquina administrativa, pela redução 
do número dos cargos de provimento em comissão, e à conseqüente redução 
de despesas com pessoal. 

Pretende-se essa racionalização sem, no entanto, perder-se de vista a 
finalidade maior da Secretaria, que é garantir a qualidade dos serviços 
educacionais prestados pelo Estado. 

Com a reestruturação proposta, serão criados 2 cargos de Subsecretário 
de Estado, 2 cargos de Assessor-Chefe, 1 cargo de Auditor Setorial , 1 de 
Assessor Técnico, 42 cargos de Assessor 11 , 130 de Assessor de Educação 
11 , 8 de Assessor de Assuntos Educacionais, 81 de Diretor I e 210 de 
Supervisor Regional de Educação, totalizando 477 novos cargos criados, 
além da criação de 84 funções gratificadas de coordenação de ensino, a 
serem pagas enquanto o servidor estiver prestando esse serviço, sem que 
seja a gratificação incorporada ao seu vencimento. 

Ao mesmo tempo, deverão ser extintos 245 cargos comissionados no 
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Órgão Central e 489 nas Superintendências Regionais de Ensino, obtendo-
se, no cômputo final , entre os cargos a serem criados e os extintos, uma 
redução de 257 cargos, com uma economia anual de R$2.598.365,02, 
incluídos aí as remunerações e os demais encargos financeiros. 

Pela avaliação acurada que fizemos da proposta, pareceu-nos que a nova 
estrutura poderá realmente proporcionar maior agilidade administrativa ao 
órgão, favorecendo, assim, o cumprimento de suas atribuições de maneira 
mais eficiente, o que irá refletir na melhoria da educação oferecida à 
juventude de nosso Estado. 

No entanto, por entendermos como finalidade precípua da Secretaria da 
Educação a formulação e a gestão da educação básica oferecida pelo Estado 
e considerando mais apropriada a vinculação das universidades estaduais à 
Secretaria de Ciência e Tecnologia, apresentamos emenda suprimindo 
dispositivo que vincula a UNIMONTES e a UEMG à Secretaria da Educação. 

Outra alteração por nós sugerida visa a beneficiar os servidores 
designados, que nem mesmo têm direito a férias e a décimo terceiro salário. 
Com o objetivo de corrigir essa flagrante injustiça, apresentamos emenda na 
qual se prevê que os contratos de designação para o exercício de função 
pública incluam dispositivo que contemple essa significativa e sofrida parcela 
de servidores do Estado com o direito de receber a devida remuneração nas 
duas situações referidas. 

Finalmente, com vistas a permitir que servidores competentes oriundos do 
Quadro do Magistério possam permanecer prestando seus serviços no Órgão 
Central da Secretaria da Educação e nas Superintendências Regionais de 
Ensino, incluímos emenda no sentido de assegurar-lhes o direito de optar 
pela permanência no quadro de origem, mas podendo desempenhar as 
funções que vêem exercendo até agora, até cumprirem o tempo necessário à 
sua aposentadoria, quando, então, terão que optar entre retornar à escola ou 
aposentar-se. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.431/2001, no 2° 

turno, na forma do vencido no 1° turno, que segue em anexo e integra este 
parecer, e com as Emendas n°s 1, 2 e 3, a seguir apresentadas. 

EMENDA N°1 
Suprima-se o inciso 111 do art. 7°. 

EMENDA N°2 
Acrescente-se o seguinte art.15, renumerando-se os subseqüentes: 
"Art. 15 - Nos contratos administrativos celebrados pelo Estado relativos a 

designação de servidores para o exercício de função pública será 
assegurado a estes o direito de recebimento das parcelas remuneratórias 
correspondentes às férias anuais e ao décimo terceiro salário.". 
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Acrescente-se onde convier: 
• Art. . . . . - Ao ocupante do cargo efetivo do magistério, em exercício de 

cargo em comissão no Órgão Central da Secretaria de Estado da Educação 
ou nas Superintendências Regionais de Ensino, será permitida a 
permanência no Quadro do Magistério, em caráter excepcional, até completar 
o tempo necessário para sua aposentadoria. 

§ 1° - Completado o tempo para a aposentadoria, o servidor que estiver na 
situação prevista no 'caput' deste artigo deverá aposentar-se ou retornar à 
unidade estadual de ensino; 

§ 2° - para fazer jus à situação prevista no 'caput', o servidor deverá 
comprovar, até a data da publicação desta lei, estar em exercício no Órgão 
Central ou em Superintendência Regional de Ensino pelo tempo mínimo de 
24 meses, excluído o período de cumprimento do estágio probatório.". 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Eduardo Brandão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator- José Henrique 

-Sebastião Navarro Vieira- Cristiano Canêdo (voto contrário) - Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.431/2001 

Dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Educação e dá 
outras providências. 

Capitulo I 
Seção I 

Da Finalidade e Competência 
Art. 1°- A Secretaria de Estado da Educação - SEE -tem por finalidade 

promover, supervisionar, acompanhar e avaliar ações e atividades que 
garantam ao cidadão o exercício de seu direito à educação. 

Art. 2° - Compete à Secretaria de Estado da Educação: 
I - planejar, em articulação com a Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral - SEPLAN -, diretrizes fundamentais da política estadual 
de educação e responder pela sua implementação; 

11 - estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do ensino público 
estadual; 

111 - promover e acompanhar as ações de planejamento e desenvolvimento 
dos currículos e programas e a pesquisa referente ao desenvolvimento 
escolar, viabilizando a organização e o funcionamento da escola; 

IV - realizar a avaliação da educação e dos recursos humanos no setor; 
V - desenvolver parcerias com a União, os Estados, municípios e as 

organizações nacionais e internacionais, na forma da lei; 
VI - coordenar a gestão e a adequação da rede de ensino estadual, o 

planejamento e a caracterização das obras a serem executadas em prédios 
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escolares, o aparelhamento e o suprimento das escolas e as ações de 
apoio ao aluno; 

VIl - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e entidades de sua 
área de competência; 

VIII- exercer outras atividades correlatas. 
Seção 11 

Da Estrutura Orgânica 
Art. 3° - A Secretaria de Estado da Educação tem a seguinte estrutura 

orgânica: 
I- Gabinete; 
11- Assessoria de Relações Comunitárias e lnterinstitucionais; 
111 -Assessoria de Comunicação Social ; 
IV- Auditoria Setorial ; 
V - Assessoria de Planejamento e Coordenação: 
a) Centro de Planejamento e Orçamento; 
b) Centro de Racionalização; 
c) Centro de Recursos Tecnológicos; 
d) Centro de Produção e Difusão de Informações Educacionais; 
VI - Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação: 
a) Centro de Referência do Professor; 
b) Superintendência de Estudo, Pesquisa e Avaliação; 
c) Superintendência de Organização Educacional: 
1 - Diretoria de Organização e Normas; 
2- Diretoria de Supervisão e Orientação e Inspeção Escolar; 
3 - Diretoria de Normas Pedagógicas e Funcionamento Escolar; 
d) Superintendência de Educação: 
1 - Diretoria de Desenvolvimento da Educação Infantil e 
Fundamental ; 
2- Diretoria da Educação Média e Profissionalizante; 
3- Diretoria da Educação Especial; 
4- Diretoria da Educação de Jovens e Adultos; 
e) Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
para Educação: 
1 - Diretoria de Capacitação de Recursos Humanos; 
2 - Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Escolar e Acompanhamento 

Funcional ; 
3 - Diretoria de Educação a Distância; 
VIl - Subsecretaria de Administração do Sistema da Educação: 
a) Superintendência de Finanças: 
1 - Diretoria de Finanças; 
2 - Diretoria de Contabilidade; 
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3 - Diretoria de Orientação e Análise de Prestação de Contas; 
b) Superintendência de Apoio à Escola e ao Estudante: 
1 - Diretoria de Apoio ao Estudante; 
2 - Diretoria de Suprimento Escolar; 
3 - Diretoria de Rede Fisica; 
c) Superintendência Administrativa: 
1 - Diretoria de Patrimônio e Material ; 
2 - Diretoria de Comunicação e Arquivo; 
3 - Diretoria de Contratos e Convênios; 
4 - Diretoria de Transportes e Serviços Gerais; 
d) Superintendência de Pessoal: 
1 - Diretoria de Atendimento ao Servidor; 
2 - Diretoria de Gestão de Pessoal; 
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VIII - Superintendência Regional de Ensino (em número de quarenta e 
duas): 

a) Diretoria Educacional : 
1 - Divisão de Atendimento Escolar; 
2 - Divisão de Equipe Pedagógica; 
3 - Divisão de Capacitação de Recursos Humanos; 
b) Diretoria de Administração e Finanças: 
1 - Divisão de Pessoal; 
2 - Divisão Operacional e Financeira. 
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto. 
Art. 4° - Fica criada a 423 Superintendência Regional de Ensino, com a 

denominação de Superintendência Regional de Ensino Belo Horizonte -
Capital , com sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 5° - A jurisdição das Superintendências Regionais de Ensino será 
estabelecida em decreto. 

Art. 6° -As unidades descentralizadas não tratadas nesta lei serão objeto 
de lei específica. 

Seção 111 
Da Área de Competência 

Art. 7° - Integram a área de competência da Secretaria de Estado da 
Educação: 

I - Órgãos Colegiados: 
a) Conselho Estadual de Educação- CEE -; 
b) Conselho Estadual de A limentação Escolar - CAE -; 
c) Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério - CONSFUNDEF -; 



11 - Fundações: 
a) Fundação Helena Antipoff- FHA -; 
b) Fundação Educacional Caio Martins- FUCAM; 
111 -Autarquias: 
a) Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG -; 
b) Universidade de Montes Claros- UNIMONTES. 

Seção IV 
Do Pessoal e dos Cargos 
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Art. 8° - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Educação- Órgão Central, os seguintes cargos de provimento em 
comissão: 

I - dois cargos de Secretário-Coordenador, código MG-29, símbolo SC-29; 
li- dois cargos de Diretor 11 , código MG-05, símbolo DR-05; 
111 - dezoito cargos de Assessor da Educação, código AS-AE, símbolo QE-

15; 
IV- treze cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo 11/A; 
V - cento e trinta e seis cargos de Coordenador C, código CH-CO-C, 

símbolo QE-15; 
VI -cento e setenta e quatro cargos de Coordenador 8, código CH-C0-8, 

símbolo QE-10; 
Vil -quarenta cargos de Coordenador A, código CH-CO-A, símbolo QE-05. 
Art. 9° - Ficam extintos os seguintes cargos em comissão do Quadro das 

Superintendências Regionais de Ensino: 
I - vinte e seis cargos de Assessor de Educação, código AS-AE, símbolo 

QE-15; 
11 - cento e noventa e cinco cargos de Coordenador C, código CH-CO-C, 

símbolo QE-15; 
111 - quinhentos e sessenta e nove cargos de Coordenador 8, código CH-

C0-8, símbolo QE-10; 
IV - trinta e seis cargos de Coordenador A, código CH-CO- A, símbolo QE-

05. 
Art. 1 O - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 

Estado da Educação, os seguintes cargos de provimento em comissão: 
I- dois cargos de Subsecretário de Estado; 
11 -dois cargos de Assessor-Chefe, código MG-24, símbolo AH-24; 
111- um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45; 
IV- um cargo de Assessor-Técnico, código MG-18, símbolo AT-18; 
V- quarenta e dois cargos de Assessor 11, código MG-12, símbolo AD-12; 
VI - cento e trinta cargos de Assessor de Educação 11, código MG-62, 

símbolo AP-48, sendo cinqüenta e dois de recrutamento amplo e setenta e 
oito de recrutamento limitado; 
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VIl -oito cargos de Assessor de Assuntos Educacionais, código MG-47, 

símbolo AP-47; 
VIII -oitenta e um cargos de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06; 
IX - duzentos e dez cargos de Supervisor Regional da Educação, código 

MG-63, símbolo AP-49, sendo vinte e cinco de recrutamento amplo e cento e 
oitenta e cinco de recrutamento limitado. 

Art. 11 - Ficam incluídas no Grupo de Direção Superior do Decreto no 
37.711 , de 29 de dezembro de 1995, as seguintes classes de cargo, de nível 
superior de escolaridade: 

1- Assessor de Assuntos Educacionais, código MG-47, símbolo AP-47, com 
vencimento básico de R$1 .708,00 (mil setecentos e oito reais); 

11 - Assessor de Educação 11, código MG-62, símbolo AP-48, com 
vencimento básico de R$772,00 (setecentos e setenta e dois reais); 

111- Supervisor Regional da Educação, código MG-63, símbolo AP-49, com 
vencimento básico de 772,00 (setecentos e setenta e dois reais); 

IV - Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45, de recrutamento 
limitado, com vencimento básico de R$1 .708,00 (mil setecentos e oito reais). 

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 . 

Art. 12 - Ficam criadas oitenta e quatro gratificações por função de 
coordenação de ensino, no valor de 30% (trinta por cento) do vencimento do 
cargo de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06. 

§1° -A gratificação de que trata o "caput" deste artigo será atribuída a no 
máximo dois servidores por Superintendência Regional de Ensino e 
percebida, exclusivamente, durante o exercício da coordenação, não se 
incorporando à remuneração do servidor em nenhuma hipótese. 

§ 2° - A atribuição das funções gratificadas será objeto de resolução do 
Secretário de Estado da Educação. 

Art. 13 - A partir da publicação desta lei, o ocupante de cargo de Inspetor 
Escolar que exerça a inspeção de escolas localizadas no Município de Belo 
Horizonte passa a integrar o Quadro da 428 Superintendência Regional de 
Ensino Belo Horizonte - Capital. 

Art. 14 -Os cargos de provimento em comissao do Quadro de Pessoal da 
Secretaria de Estado da Educação bem como o Quadro de Cargos Especiais 
são os constantes no Anexo I desta lei. 

§ 1° - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de lotação exclusiva 
das escolas estaduais de ensino. 

§ 2° - O recrutamento de pessoal para provimento dos cargos 
comissionados criados por esta lei far-se-á por decreto, com observância do 
disposto no art. 37, V, da Constituição Federal e na Lei n° 9.530, de 1987. 



Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contráno. 

Anexo I 
A - Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação 
Órgão Central 
(a que se refere o art. da Lei n° . de de de 2001 .) 

Cargos de Provimento em Comissão 

32 

* - O Quadro de Cargos de Provimento em Com1ssão foi publicado na edição 
do "Diário do Legislativo" de 3.7 .01 . 

Anexo I 
Secretaria de Estado da Educação 

Superintendências Regionais de Ensino 
(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2001 .) 

A - Quadro Especial de Pessoal 
Cargos de Provimento em Comissão 

*-O Quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
3.7.01 . 

Anexo I 
Secretaria de Estado da Educação 

órgão Central 
(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2001 .) 

B- Cargos Extintos 
*-O Quadro B- Cargos Extintos foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 3.7.01 . 

Classe 
de 

Cargos 
Assesso 
r da 
Educaçã 
o 
Coorden 
adorA 
Coorden 
ador B 
Coorden 

Anexo I 
Secretaria de Estado da Educação 

Superintendências Regionais de Ensino 
(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2001 .) 

B- Cargos Extintos 
Código Símb Quant 

o lo idade 

AS-AE QE- 26 
15 

CH- QE- 36 
CO-A 05 
CH- QE- 569 

CO-B 10 
CH- QE- 195 
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Comissão de Administração Pública 
(Nova Redação nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 

Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, o projeto em pauta dispõe sobre a 
reorganização da Secretaria da Educação e dá outras providências. 

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, de autoria desta 
Comissão, e a Emenda no 4, de autoria da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, tendo sido rejeitadas a Subemenda n° 1 à 
Emenda n°1 e a Emenda n° 3, apresentadas pela Comissão de Educação, a 
proposição retornou à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
para receber parecer para o 2° turno, em reunião conjunta com esta 
Comissão. 

Nos termos do inciso I do art. 272, c/c o art. 208 do Regimento Interno, 
atribuiu-se à proposição regime de urgência. 

Em 2° turno a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
opinou pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 3, que 
apresentou. 

Durante a discussão da matéria nesta Comissão foi alterado o parecer, 
com o que concordou este relator, razão pela qual procedemos à nova 
redação do parecer, a fim de dar forma à matéria aprovada. 

Fundamentação 
A proposição em exame dispõe sobre a nova estrutura da Secretaria de 

Estado da Educação, cuja implementação propiciará melhoria na prestação 
dos serviços educacionais a cargo do Estado e uma economia significativa 
com a extinção de cargos comissionados. 

De acordo com o projeto, o órgão central terá no primeiro nível estrutural , 
além do gabinete, três assessorias, duas subsecretarias e uma auditoria 
setorial. 

As superintendências, excetuadas as superintendências regionais, e os 
denominados "centros", a que refere a proposição, estão no segundo nível de 
organização, integrando as subsecretarias, seguidos, hierarquicamente, 
pelas diretorias e divisões, situadas no terceiro nível. 

Também está prevista a nova estrutura das superintendências regionais e a 
delimitação da área de competência da Secretaria, ressaltando-se a 
vinculação das universidades UEMG e UNIMONTES à referida Pasta, 
proposta desta Comissão, aprovada no 1 o turno. 

Com a finalidade de promover, supervisionar, acompanhar e avaliar ações 
e atividades que garantam ao cidadão o exercício de seu direito à educação, 

-o 
c 
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nos termos do art. 1° da proposição, a Secretaria de Estado da Educação 
busca, com essa reforma, a modernização e a melhoria dos órgãos e das 
entidades que integram o setor público do Poder Executivo. 

Para atender à nova organização, o número de cargos comissionados das 
superintendências regionais e do órgão central passa a ser o constante no 
Anexo I, que acompanha a proposição, de acordo com o estabelecido nos 
arts. 8°, go e 1 O, que tratam da extinção e da criação de cargos. 

Com efeito, a reestruturação de um órgão requer, na maioria das vezes, a 
revisão dos cargos que exercem as funções desse órgão, ocasionando a 
extinção de alguns e a criação de outros, conforme estabelece o projeto. Na 
esteira desse entendimento é que vislumbramos a necessidade de se alterar 
a proposição no tocante ao cargo de Assessor 11, a fim de assegurar ao 
Poder Executivo o remanejamento de alguns servidores dessa categoria 
sempre que o interesse público o exigir, o que será objeto de emendas. 

Com o mesmo argumento de interesse da coletividade, apresentamos 
emendas que aprimoram a proposição no que se refere às superintendências 
regionais. 

Conforme a análise da matéria no 1° turno, ressaltamos a relevância da 
economia nos gastos de pessoal, da forma mais racional e objetiva para o 
pagamento de gratificações, do controle das execuções orçamentária, 
financeira, contábil e patrimonial no âmbito da Secretaria, e da busca de uma 
administração mais ágil e participativa. 

Com relação às Emendas de n°S 1 a 3, apresentadas pela Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, manifestamo-nos favoráveis à sua 
aprovação. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.431/2001 na forma 

do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1, 2 e 3, da Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e com as Emendas n°s 4 a 7, 
redigidas a seguir. 

EMENDA N°4 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
Art. 5° - Ficam criadas a 42a Superintendência Regional de Ensino, com a 

denominação de Superintendência Regional de Ensino Belo Horizonte -
Capital, com sede no Município de Belo Horizonte, e a 43a Superintendência 
Regional de Ensino de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de 
Minas. 

EMENDA N° 5 
Dê-se aos incisos V, VIII e IX do art. 10° a seguinte redação, e acrescente-

se a esse artigo o inciso X, promovendo-se a alteração necessária no Anexo I 
do projeto, na forma abaixo: 
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"Art. 10- ... ........ ..... ..... ................. .. ..................... . 
V- quarenta e nove cargos de Assessor 11, código MG-12, 

VIII- oitenta e três cargos de Diretor I, código MG-06, sfmbolo DR-06 ; 
IX- duzentos e quinze cargos de Supervisor Regional da Educação, código 

MG-63, símbolo Ap-49, sendo vinte e sete cargos de recrutamento amplo e 
cento e oitenta e oito cargos de recrutamento limitado; 

X- um cargo de Diretor 11 , código MG-05, simbolo DR-05.". 
Substitua-se, no quadro especial do órgão central o numeral "80" pelo 

numeral "86" e no quadro especial de pessoal das superintendências o 
numeral "42" pelo numeral "43". 

EMENDA N° 6 
Dê-se ao "caput" do art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12 - Ficam criadas oitenta e seis gratificações por função de 

coordenação de ensino, no valor de 30% (trinta por cento) do vencimento do 
cargo de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06." 

EMENDA N° 7 
Dê-se ao§ 1° do art. 14 a seguinte redação: 
"Art. 14- ............................... ................. .. ... .. ... ... .. ...... . 
§ 1° - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de lotação exclusiva 

nas escolas estaduais de ensino e os cargos comissionados não específicos 
da área da educação e não titulares de unidade que excedam as 
necessidades das Superintendências Regionais, os quais poderão ter a sua 
lotação estabelecida por meio de resolução do Secretário de Estado de 
Recursos Humanos e Administração. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sebastião Navarro 

Vieira - Mauro Lobo - Dalmo Ribeiro Silva- Agostinho Silveira. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 
2° turno, do Projeto de Lei n° 493/99; renovação da votação da Emenda no 1; 
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para votação; 
anulação da votação; chamada para recomposição do número regimental; 
inexistênca de quórum para votação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.511 /2001 ; discurso do Deputado Durval Ângelo; questão de ordem; 
chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental 
para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; 
encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 
1.314/2000; discurso do Deputado João Leite; questão de ordem; chamada 
para recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a 
continuação dos trabalhos - Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antõnio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira 
Júnior- Ambrósio Pinto- Amilcar Martins- Antõnio Andrade- Arlen Santiago-
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira-
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -Jorge Eduardo de Oliveira 
- José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pinduca 
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Costa - Sebastião Navarro Vieira 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - As 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 
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da ata da reunião anterior. 
18 Parte 

Ata 
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- O Deputado Wanderley Avila, 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 28 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, 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 na forma do 
vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. O projeto foi 
aprovado salvo emenda, na reunião ordinária realizada ontem à tarde. A 
Presidência vai renovar a votação da Emenda no 1. Em votação, a Emenda 
no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. 

O Deputado Durval Ângelo -Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico. 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 11 Deputados, número insuficiente para 

a votação. A Presidência 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 a recomposição de quórum. 

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

insuficiente para votação, mas sufic iente para a discussão das matérias 
contantes em pauta. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.511/2001 , do Governador do 
Estado, que altera os arts. 2° e 23 da Lei n° 10.366, de 28/12/90, que dispõe 
sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a 
palavra, para discuti-lo, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
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Deputadas, aproveito a discussão desse projeto para abordar uma questão 
de alta relevãncia para Minas e para a educação. 

Acho que todos nós fomos surpreendidos com o noticiário do jornal "Hoje 
em Dia", de 9/6/2001 , "Caderno Minas", em que um Deputado desta Casa, 
que tem se mostrado um brilhante parlamentar, com atuação muito firme na 
defesa dos interesses da ética, da moralidade, das coisas que são 
fundamentais para o nosso povo em Minas fez, nesta reportagem, algumas 
afirmações equivocadas ou, de alguma forma, com uma orientação que não 
condizia com a realidade e com os fatos. Eu me refiro às declarações do 
Deputado Paulo Piau sobre o Conselho Estadual de Educação no que diz 
respeito à questão do funcionamento do curso de Medicina em lpatinga e do 
credenciamento do Centro Universitário em Varginha. 

Naquela oportunidade, o Deputado falou em desvios, irregularidades e 
decisões equivocadas no Conselho. Sinto-me no dever de vir à tribuna 
prestar esclarecimentos a esse respeito. 

No ano passado e no início deste, travei debate com o Deputado Antônio 
Carlos Andrada sobre o assunto. O Deputado ratificou aquelas afirmações, e 
pareceu-me que estava analisando o problema sob ótica muito particular e, 
por que não dizer, até famil:ar. Toda crítica a respeito do Conselho estava 
obscurecida pela paixão, que o impedia de tomar o distanciamento exigido 
para julgar. 

É importante esclarecer que o Conselho Estadual de Educação, presidido 
pelo Padre Lázaro de Assis Pinto, conta com a representação de 
educadores, o que temos de melhor na educação de Minas Gerais. 

O PT travou, nesta Casa, debate contra a indicação pelo Governo, como 
único critério, e contra a sabatina a ser feita pela Assembléia. Nosso partido 
sempre defendeu uma visão global do Conselho, que garanta a 
representação de entidades estudantis, de professores e da comunidade. 
Diga-se de passagem, o PT manteve a coerência na discussão desses eixos 
básicos, e, hoje, não podemos levantar nenhum tipo de suspeita sobre o 
quadro que compõe o Conselho. Podemos afirmar que, sem dúvida 
nenhuma, a composição do Conselho representa os horizontes novos para a 
educação de Minas Gerais. 

Rebatemos a crítica do parlamentar, reportando-nos ao art. 1 O, inciso IV, 
da LDB, que determina, como competência dos Estados, "autorizar, 
reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos 
das instituições da educação superior e os estabelecimentos de seu sistema 
de ensino." Fica evidente, portanto, que o Conselho não extrapolou sua 
competência, mas atuou no estrito cumprimento de sua obrigação, 
estabelecida na Lei n° 9.394, de 1996, que rege a educação nacional. 

Ao mesmo tempo, deixamos claro que o Decreto Estadual n° 35.503, de 
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30/3/94, que aprovou o regulamento do Conselho Estadual de Educação, 
detalha, em seu art. 2°, as competências do Conselho e, no inciso 11 , fala das 
competências especificas para o ensino superior. (-Lê:) 

"a - manifestar-se sobre autorização de funcionamento de universidade e 
estabelecimentos de ensino agrupados ou isolados; b - baixar normas sobre 
inspeção; c - baixar normas sobre adaptação em caso de transferência de 
aluno, inclusive quando ele provier de escola de pais estrangeiro; "d- baixar 
normas e opinar sobre redistribuição e aumento do número de vagas nos 
cursos de graduação; 

e) aprovar indicação de professor; 
f) opinar sobre a transferência de estabelecimento de ensino de uma para 

outra entidade mantenedora", que é a polêmica do Curso de Medicina e do 
Curso de Direito no Vale do Aço. 

"g) julgar recursos sobre a decisão final , esgotadas as instâncias 
administrativas, adotada por instituição de ensino, sob estrita argüição de 
ilegalidade". 

Senhoras e senhores, colegas Deputados, fica evidente que o Conselho 
Estadual de Educação atuou em sua estrita competência legal, não 
extrapolando essa determinação ditada pelas leis que regem as 
competências do Conselho. 

Gostaríamos de registrar que a Resolução n° 432, de 11/12/98, que dispõe 
sobre a educação superior no sistema estadual de ensino, em seu art. 2°, 
estabelece: "No sistema estadual de ensino, para o nível superior, serão 
efetivados, mediante decreto do Governador do Estado, após parecer 
favorável do Conselho Estadual de Educação, homologado pelo Secretário 
de Estado de Educação: 

I- o credenciamento e recredenciamento de instituição de ensino superior". 
Sobre o caso de Varginha, o § 1° trata "do decreto de credenciamento ou 

recredenciamento de universidade ou centro universitário constará . ." e aí 
vêm as exigências estabelecidas na Resolução n° 432. 

Particularmente, é necessário esclarecer que, no caso da UNIVAÇO, o 
pedido para transferência para a entidade mantenedora, da Faculdade de 
Medicina para a Associação Universitária do Vale do Aço, a UNIVAÇO, de 
lpatínga, na realidade constitui-se pedido de adesão ao contrato de gaveta 
anteriormente firmado entre os interessados, por eles denominado de termo 
de ajuste educacional. É importante que se deixe bem claro que só aí 
inteirou-se o Conselho Estadual de Educação da existência da entidade 
denominada UNIVAÇO, quando esta se apresentou ao órgão, não como 
eventual sucessora da FUNCEC de João Monlevade, mas como suposta 
mantenedora do curso de Medicina de lpatinga. 

Fizemos um trabalho sério, concluído no dia 30/3/2000, com parecer do 
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Conselheiro José Januzzi de Souza Reis, da Câmara de Planos e 
Legislação. É bom que se diga que Januzzi é advogado, professor da PUC, 
responsável pela formação de uma geração de educadores em todo o 
Estado. Há quase duas décadas está presente no Conselho Estadual de 
Educação, sempre perseguindo dois princípios: o da paixão pela educação e 
o do estrito dever e cumprimento da lei. Diz o Dr. Januzzi a respeito disso 
que "à vista do exposto, com base na documentação acostada aos processos 
ora examinados e, ainda, em face das inúmeras irregularidades apontadas 
nos itens 2.1.1.1 e 2.1.2 do mérito, que restaram comprovadas pelas próprias 
entidades envolvidas, o que dispensa o procedimento da sindicância, sugere 
esta Câmara a adoção das medidas a seguir: 

3.1 - sobrestar o pedido de transferência dos cursos de Medicina e de 
Direito, da Fundação Educacional e Cultural de João Monlevade e da 
Fundação Presidente Antônio Carlos, de Barbacena, para a Associação 
Universitária do Vale do Aço, de lpatinga, ou para qualquer outra instituição, 
até decisão final deste Conselho; 

3.2 - Sustar, a partir desta data, a tramitação de quaisquer novos projetos 
de autorização de curso e graduação de interesse das mesmas entidades até 
que o Ministério Público se pronuncie a respeito da situação relatada. 

3.3 - Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público para a 
pronunciamento e adoção das providências cabíveis". 

E o Ministério Público já se pronunciou, determinando que o interventor 
dirigisse a entidade. Essa determinação foi despachada favoravelmente pelo 
Juízo da 13 Instância, tendo sido, liminarmente, derrubada no Tribunal de 
Justiça. O que fez, nesse sentido, o Conselho Estadual de Educação? Quem 
é que tem a responsabilidade na curadoria das fundações? O Ministério 
Público. Estão, estritamente, aqui os passos legais. 

"3.4.- Determinar a intervenção em ambas as faculdades, mediante 
designação de Diretoria "pro tempere"; 

3.5 - Encaminhar cópia desse parecer ao Ministério da Educação e do 
Desporto e ao Conselho Nacional de Educação para conhecimento". 

Quem conhece o Dr. José Januzzi, sabe muito bem que na lavra de um 
parecer desse, aprovado por unanimidade pelo Conselho Estadual de 
Educação estão presentes esses dois pólos que o motivam e, de alguma 
forma, determinam a sua ação: a paixão pela educação e o estrito 
cumprimento da lei, que sempre persegue, como educador e como advogado 
respeitado que é. 

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte)- Deputado Durval Ângelo, quero 
cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Concordo com V. Exa. no que diz 
respeito ao Prof. José Januzzi. Realmente é um apaixonado inveterado pela 
educação. Já o conhecemos há longos anos. Tivemos o prazer e o orgulho 
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de desfrutar da sua companhia e da sua amizade de 1969 a 1973, quando 
fomos colegas na Universidade Catól ica de Minas Gerais. Naquela época, eu 
cursava Letras e ele Pedagogia. A sua preocupação com a educação é uma 
constante. Dou meu testemunho da fé inquebrantável do José Januzzi em 
dias cada vez melhores para a nossa educação. Lembranças da nossa 
atuação política no Diretório Acadêmico e Diretório Central dos estudantes. 

O Deputado Durval Ângelo* - Obrigado, Deputado Wanderley Ávila . 
Concluindo a questão da UNIVAÇO, as irregularidades que o Conselho 
levantou estão ai. Os cursos foram comprados sem autorização. Para se 
autorizar o funcionamento de um curso há uma questão técnica a ser 
observada. Então, como essa transferência pode acontecer, e com venda. 
Provei, aqui na tribuna, com a apresentação de recibos de R$700.000,00 ou 
R$800.000,00, não me recordo bem os valores, que os cursos de Medicina e 
de Direito foram vendidos. Isso é corrupção. Venda de cursos é um absurdo. 
Isso nos enseja refletir sobre outras irregularidades que possam acontecer. 
Alguém vai imaginar que o Conselho teria de ficar em silêncio a respeito 
disso? 

Deputado Paulo Piau, tenho toda a documentação e posso passar a V. 
Exa. Tenho certeza de que, pelo senso de justiça que tem demonstrado 
nesta Casa, V. Exa. vai reconsiderar a entrevista que, com informação 
parcial , deu a um jornal de importância como o "Hoje em Dia". 

Agora , a UNIVAÇO está envolvida até com venda, com apropriação e com 
sumiço de cadáveres. ~ um escândalo. O Conselho Estadual de Educação e 
o Ministério Público estavam certos quando mostraram que os alunos da 
UNIVAÇO, que precisam concluir o seu curso superior e serem bons 
médicos, não estão sendo bem dirigidos naquela Universidade. 

Uma universidade que não cumpre a determinação do Conselho Estadual , 
que compra cursos e ainda compra cadáveres! Pelo amor de Deus! Isso 
mostra claramente que o Conselho acertou, em março de 2000, quando 
tomou esse posicionamento, colega Deputado. Isso está muito claro. 

Quanto ao credenciamento do centro universitário, temos um parecer da 
lavra do Procurador Humberto Rodrigues Gomes, em que comenta a 
prerrogativa facultada por lei ao Conselho Estadual de Educação. Para não 
tomar-lhes tempo, o final de seu parecer, fundamentado na lei, diz, de forma 
bem transparente e evidente: " ... no sentido de que nada de inconstitucional 
ou ilegal existe na transformação, devidamente autorizada pelo Conselho 
Estadual de Educação de Minas Gerais, das unidades acadêmicas das 
fundações optantes agregadas em centro universitário, por iniciativa dessas 
fundações, que, não obstante o "status" que ostentam, conservam autonomia 
de gestão de seu patrimônio". Aqui se diz claramente que, na questão do 
centro universitário de Varginha, não havia nem um tipo de óbice legal para 
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que tal medida fosse promovida. E quero registrar aqui que o Conselho 
Estadual de Educação, por meio do Pe. Lázaro, encaminhou 
correspondência ao Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio, 
prestando esse esclarecimento, em função da reportagem, e colocando o 
Conselho à disposição para todas as medidas necessárias. Mostrando 
claramente que o Conselho quer a transparência no trato dessa questão, 
coloca-se à disposição, nas pessoas do Pe. Lázaro, do Prof. Januzzi e do 
Procurador Humberto Rodrigues Gomes, para vir a esta Casa, participar 
dessa discussão. Acho que isso diz mais do que uma reportagem plantada 
no jornal e é muito mais transparente. É assim que deve ser entendida a 
ação pública e que devem ser tratadas as questões da educação. 

Mas à época de nossa polêmica com o Deputado Antônio Carlos Andrada, 
que disse que iria entrar com um pedido de CPI do Conselho Estadual de 
Educação, respondi-lhe que seria o primeiro a assiná-lo. Temos documentos 
que provam a falta de transparência da Fundação de Barbacena no trato da 
venda de cursos, e disse-lhe que iríamos apresentá-los na CPI , e estamos à 
disposição para isso. Mas o Deputado não entrou com o pedido de CPI, 
embora o Conselho Estadual não tema essa medida por parte do 
parlamentar. Já se passaram vários mases, e continuamos à disposição para 
a realização dessa CPI, em que vamos apresentar essa documentação. Acho 
que temos de preservar as instituições sérias deste Estado. Vemos que, 
entra Governo e sai Governo, o Conselho Estadual de Minas Gerais é 
referência para todo o Brasil. É um Conselho sério, que pauta sua ação pelo 
compromisso com a educação e com a lei, tendo claro que só o império da lei 
é que vai permitir que determinadas visões, muito localizadas como essa, 
movidas por paixões menores, não sejam retomadas e praticadas. Nosso 
Conselho é essa referência, e tem seus pareceres procurados e copiados por 
outros Estados. Até no Conselho Nacional de Educação, muitas das decisões 
de Minas Gerais são tomadas como referência. Então, acho que temos de 
preservar as instituições desse tipo. Se tiver alguma irregularidade, que a 
apontemos; joguemos fora a água suja da bacia, sem jogar junto a criança, 
pois não podemos atacar a honra de educadores sérios, que se preocupam e 
assumem a causa da educação neste Estado. 

Sabemos que a educação é tudo para o desenvolvimento de um povo. 
Sabemos que a educação é a certeza de que podemos esperar das futuras 
gerações um Brasil de fato diferente. Educação que vem sendo atacada pelo 
Governo Federal com investimentos baixíssimos, com a política 
centralizadora e, ao mesmo tempo, uma educação que acaba sendo somente 
instrumento de marketing e propaganda de ações não realizadas por esse 
Governo. 

Se de Minas Gerais podemos ter um grito como uma instituição séria que 
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se preocupa com a educação, quero deixar claro que a nossa intervenção 
é em nome da justiça e da verdade, e não poderia deixar de fazê-lo. 

Como dizia Martin Luther King, grande na luta pelos direitos civis nos 
Estados Unidos, pela igualdade de negros e brancos naquele pais, que 
deixou a sua marca de forma indelével na história norte-americana - sendo o 
dia do seu assassinato feriado nacional dos mais preservados e cultuados 
naquele país-, "A injustiça em qualquer lugar ameaça a justiça em todos os 
lugares". 

Diante dessa injustiça não podemos nos calar, não podemos permitir que 
questões menores se sobreponham à luta maior de todas as lutas, que é a 
luta pela justiça. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 

não temos número suficiente de Deputados para a continuação dos 
trabalhos. Gostaria que fosse feita a recomposição de quórum. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência, em atenção à questão de ordem 
suscitada pelo Deputado Durval Ângelo, solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Alvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, que. somados 

aos 4 Deputados em comissões, perfazem o total de 29 Deputados, número 
suficiente para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para discutir o 
projeto, o Deputado Sargento Rodrigues. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, gostaríamos de 
ressaltar, Sr. Presidente, a importância do Projeto de Lei n° 1.511 , que altera 
a situação do pagamento das pensionistas vinculadas ao IPSM. Esse projeto, 
do Governador, altera a Lei n° 10.366, que dispõe sobre o IPSM. Sr. 
Presidente, não poderíamos deixar de fazer o nosso encaminhamento, ou 
seja, de discutir essa matéria, obviamente, pedindo sua aprovação. A Lei n° 
10.366 regulamenta a forma e os critérios de pagamento das pensões das 
viúvas dos policiais e dos bombeiros militares. Temos cerca de 8.502 
pensionistas que recebem pelo Instituto. Certamente, são pessoas que há 13 
anos estão esperando essa alteração na legislação. A Constituição de 1988 
garantiu o pagamento integral para as pensionistas, ou seja, todas as 
pensionistas de nosso País têm direito, segundo a Constituição Federal, de 
receber suas pensões de forma integral, receber 100% do salário do marido 
que detinha o emprego. A Constituição de 1988 trouxe essa inovação em seu 
texto. Contudo, a Lei n° 10.366, há muito tempo, há 13 anos, deveria ter sido 
alterada. Infelizmente, isso não ocorreu. Entendendo a gravidade desse 
problema, entendendo a injustiça que está sendo praticada com os 



44 
pensionistas dos militares do Estado. Tivemos a iniciativa de apresentar a 
esta Casa o Projeto de Lei no 1.233, que certamente trata do mesmo assunto 
do Projeto de Lei n° 1.511 , do Governador Itamar Franco. 

Apresentamos o nosso projeto no início deste ano. Ele passou por três 
comissões: de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira, recebendo parecer favorável em todas elas. O projeto ficou em 
condições de ser votado nesta Casa. 

O Governador encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei n° 1.511 , que trata 
da mesma matéria. Fizemos um requerimento solicitando a anexação do 
projeto do Governador ao nosso, por se tratar de matéria idêntica, já que o 
nosso projeto já havia sido aprovado nas três comissões. Houve uma 
interpretação diferente por parte da consultoria desta Casa. No nosso 
entendimento, gostaria de ressaltar novamente, o projeto do Governador 
deveria ter sido anexado ao nosso. Mas o que importa, na verdade, é o 
objetivo que esse projeto está alcançando, para que os pensionistas do IPSM 
não continuem sendo injustiçados, como acontece há 13 anos. O Governo do 
Estado já deveria ter regulamentado essa lei há 13 anos, mas não houve 
essa iniciativa. 

Gostaríamos de parabenizar o Governador Itamar Franco porque, mais 
uma vez, deu uma grande demonstração de preocupação com esse 
segmento dentro do nosso Estado, ao encaminhar o Projeto de Lei n° 1.511 . 
O objetivo do seu projeto é o mesmo do nosso, ou seja, que os pensionistas, 
de forma geral , sejam amparados e recebam seu pagamento integral. 

Como acontece hoje esse pagamento? Quando a viúva ou o viúvo recebem 
a sua pensão, infelizmente, é pago o valor dos 75% correspondentes ao 
salário do servidor na data seu falecimento. E a viúva ou viúvo recebem 5% a 
mais para cada filho. Para totalizar os 1 00% do salário do servidor, há 
necessidade de pelo menos cinco filhos, o que corresponde a 25%. Há 13 
anos essa injustiça está sendo cometida com as pessoas que dependem 
desse salário ou pensão. 

Felizmente, para nossa satisfação e para satisfação dessas pessoas que 
necessitam desse pagamento correto, haverá justiça. A alteração do 
estipêndio de contribuição, a remuneração às indenizações, os proventos e 
as gratificações que são pagos às viúvas deveriam ter uma correção justa. O 
Governador Itamar Franco, neste momento, tem a oportunidade de propor 
uma grande correção. 

Ficamos satisfeitos, apesar de o projeto de nossa autoria ter sido anexado 
ao projeto do Governador, porque o objetivo continua sendo o mesmo, e 
teremos o pagamento de forma integral. É isso que estamos solicitando à 
Comissão. Além disso, apresentamos algumas emendas ao projeto do 
Governador do Estado, em comum acordo com a direção do Instituto. 
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Conversamos com o Cel. Roberto Rezende, Diretor-Geral do IPSM, sobre 
nossa preocupação em fazer outras correções. O policial e o bombeiro 
militar, quando aceitam ocupar um cargo civil público não eletivo e temporário 
em uma autarquia ou em algum órgão da administração direta ou indireta, ao 
retornarem ao Instituto têm que pagar integralmente o débito referente 
àqueles dois anos, que são o prazo máximo para ficar "agregados• - termo 
usado dentro da instituição. 

Aproveitando este momento em que estamos alterando a Lei n° 10.366, 
propusemos essas alterações, que foram prontamente acatadas pela direção 
do Instituto, numa sintonia perfeita. Essa alteração está acontecendo de 
forma harmônica, e entendemos que estamos fazendo justiça. O policial ou o 
bombeiro, quando ficavam agregados a outros órgãos, continuavam 
contribuindo para o INSS, e não havia justificativa, quando retornava à Polícia 
Militar ou ao Corpo de Bombeiros, para voltar a pagar a mesma contribuição 
para sua pensão e aposentadoria. Então, já que existe uma regra geral para 
a previdência em nosso Pafs no que diz respeito à Emenda à Constituição n° 
20, que trata das compensações financeiras, entendemos que a alteração 
ficou em perfeita sintonia com a Constituição Federal. Ou seja, se o servidor 
estiver agregado a outro órgão, licenciado, trabalhando em outra empresa e 
contribuindo para o INSS, haverá uma compensação financeira assim que 
retornar ao IPSM. Isso não acontecia porque a Lei n° 10.366 obrigava o 
servidor, ao retornar, a pago novamente o que já havia paga naquele 
período. 

Dessa forma, entendemos que houve a correção para os casos de 
pagamento integral dos pensionistas, bem como dos que foram licenciados e 
agregados. Existia ainda uma terceira situação, quando o serv1dor era 
demitido do serviço público e impetrava ação na justiça. Depois de muito 
tempo decorrido, quando ele ganhava a causa, a Lei n° 10.366 não previa o 
que fazer. Tivemos, então, a oportunidade, juntamente com o Deputado 
Cristiano Canêdo e a assessoria da Casa, de promover as mudanças 
necessárias para melhor adaptação do texto, a fim de atender a todos os 
pensionistas. Volto a repetir que eles são 8.512 em nosso Estado. 
Certamente, foram contemplados os policiais e bombeiros militares que 
porventura tenham se licenciado por dois anos, ficando agregados a outro 
órgão da administração direta ou indireta ou autarquia ou mesmo que tenham 
sido demitidos ou exclufdos, jargão usado internamente, mas cujo reingresso 
tenha sido determinado pela justiça. 

Acreditamos que estamos fazendo justiça. Já que estamos falando da Lei 
n° 10.366, que trata de questões do IPSM, não poderia deixar de trazer a 
esta tribuna um assunto de grande importância. Como estamos falando de 
questão de justiça, o Governador Itamar Franco tem, neste momento, de ser 
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parabenizado por sua iniciativa de resolver uma questão que há 13 anos 
perdurava. 

Acompanhando os meios de comunicação, em 23/6/2001 , sábado passado, 
tivemos oportunidade de ler uma matéria no jornal "O Tempo" intitulada 
"Estrutura Militar e Prática Política", de autoria do articulista Cel. Lúcio Emílio 
do Espírito Santo. Já que estamos falando de matéria que diz respeito à 
questão militar, de justiça e respeito a direitos humanos, certamente devo 
aproveitar este momento. 

Primeiro, quero registrar que não se trata de questão pessoal, mas não 
poderia deixar, como ele mesmo disse, que pessoas sem acesso a 
informações confiáveis incorressem em erro. 

É necessário esclarecer alguns pontos citados no texto: 
1 - em relação ao primeiro parágrafo da matéria veiculada no jornal "O 

Tempo" de 23/6/2001 , concordo que a questão estatutária realmente está 
ligada às competências definidas na Constituição Federal; 

2 - concordo também que, em se tratando de Brasil, a Polícia Civil (polícia 
investigativa) não deveria usar coletes de identificação em sua rotina, pois, 
agindo assim, perderia o sentido constitucional de ser uma policia judiciária. 

No entanto, no segundo parágrafo, o autor afirma que "as organizações 
voltadas precipuamente para a defesa do Estado e das instituições tendem a 
ter um estatuto jurídico militar e as que têm como missão principal a defesa 
do cidadão e da comunidade tendem a ter um estatuto civil". Nesse ponto, 
gostaria de esclarecer o leitor que é flagrante a posição do articulista, que 
defende a idéia de que esse modelo de polícia militar não atende aos anseios 
do povo mineiro e, certamente, do povo brasileiro, pois a sociedade muito 
tem cobrado da segurança pública; contudo as respostas vindas das duas 
polícias de nosso Estado não estão sendo suficientes para fazer frente à 
violência e à criminalidade. 

Temos uma duplicidade de órgãos nas duas polícias como, por exemplo, 
dois centros de comunicação, duas academias, dois comandos, dois 
orçamentos, duas estruturas completamente separadas. Essa duplicidade é 
muito onerosa para o Estado, como podemos exemplificar: os municípios 
menores do interior têm em uma extremidade uma delegacia e na outra 
extremidade um destacamento. Isso faz com que, devido à excessiva 
independência de nossas polícias, uma em relação à outra, elas sequer 
discutam, planejem e executem de forma conjunta as ações de segurança 
pública. 

Como podem falar em parcerias para a comunidade sem que as duas 
polícias estaduais sejam capazes de se unirem em busca de uma resposta 
mais eficaz no combate ao crime em nosso Estado? 

O próprio articulista afirma, também, que o modelo das polícias de cultura 
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inglesa é radicalmente oposto ao nosso modelo de polícia militar; contudo 
é necessário esclarecer que as policias oriundas da cultura inglesa, como a 
do Canadá e a dos Estados Unidos, são comprovadamente mais eficientes. 
Esse modelo representa uma polícia estadual única, com parte do segmento 
uniformizado e parte descaracterizado, possibilitando uma integraçao dos 
trabalhos de prevenção, investigação e repressão, bem diferente do que 
ocorre aqui em nosso Estado. 

Quando diz, no sétimo parágrafo, que "o que importa não é o estatuto de 
uma organização, mas a sua prática cotidiana", e logo em seguida, no oitavo 
parágrafo, afirma que "uma polícia militar não tem, necessariamente, uma 
prática militar, como muitos insinuam", fico um tanto preocupado com os 
rumos de nossa Polícia Militar. 

O Cel. Lúcio Emflio, que hoje é da reserva e professor de Ciências Policiais 
da Academia da Policia Militar - APM - , expressa-se com declarações no 
mínimo questionáveis, pois a mesma Academia na qual ele ministra suas 
aulas prepara para o dia 2/7/2001 uma marcha de 16km, quando os cadetes 
do primeiro ao quarto anos deverão participar e, em seguida, acampar no 
Campo de Treinamento Militar do Exército Brasileiro - CICAR -, em Nova 
Contagem. Além de participarem dessa marcha a pé, estarão utilizando o 
fuzil FO, modelo 1908, demonstrando com isso que a forma militar de 
enfrentar o inimigo ainda prevalece nos ensinamentos acadêmicos. 

São constantes as denúncias de que o Sr. Cel. Jairo Maio Borges, atual 
Comandante da APM, usa e abusa de suas prerrogativas, atuando na 
Academia como se fosse uma fazenda de sua propriedade. Será que é esse 
o melhor modelo? Não podemos nos esquecer de alertar o cidadão de que, 
no futuro, será esse o oficial que estará gerenciando a Polícia Militar. 

Mas isso ainda é pouco perto do que vem ocorrendo no interior da APM. 
No ano passado, em treinamento de caráter estritamente militar, vários 
cadetes foram contaminados e contraíram infecção intestinal, em local 
infestado de carrapatos e totalmente insalubre. 

O Cel. Jairo Maio Borges, em 27/4/2001 , baixou, por meio de nota de 
instrução, a chamada Medida Educacional Administrativa - MEA - , 
promovendo, com isso, um verdadeiro sentimento de terror nos alunos do 
curso de formação para oficiais. Em outras palavras, manteve, sob a égide de 
um estatuto militar, a perpetuação das prisões administrativas. O Coronel 
tomou tal atitude exatamente no momento em que o Governador Itamar 
Franco encaminhava à Assembléia - precisamente no dia 16 de março -o 
projeto de lei que dispõe sobre o novo Código de Ética e Disciplina dos 
Militares Estaduais, no qual retira do texto do atual Regulamento Disciplinar 
da PMMG as prisões administrativas. 

Então, como afirmar que o regime jurídico militar não afeta os 
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ensinamentos e treinamentos acadêmicos? Não encontramos respaldo nas 
palavras do Coronel Lúcio Emílio, pois a prática acadêmica neste exato 
momento é explicitamente de caráter militar, o que vem, por sinal, ferindo os 
direitos humanos dos futuros Oficiais em pleno período de formação. 

Parafraseando o Prof. Manoel de Almeida Neto, da PUC-MG, como pode 
haver respeito aos direitos fundamentais e humanos preconizados em nossa 
Carta Magna, se nem mesmo o comando da APM é capaz de respeitá-los e 
promovê-los internamente? 

Para ilustrarmos melhor nossa afirmativa, chegou ao nosso conhecimento 
que até mesmo as eleições do diretório acadêmico são flagrantemente 
manipuladas pelos oficiais do Comando, sendo os cadetes obrigados a votar 
em lista escolhida pelos próprios oficiais. 

Enfim, quero esclarecer que o Governador Itamar Franco muito tem feito 
para a melhoria de nossa Polícia Militar- e a prova disso é o Projeto de Lei n° 
1.511 , que trata das pensões das viúvas e dos policiais e bombeiros militares 
-, e acredito que, sendo um grande estadista, não vai permitir que perdure a 
violação dos direitos humanos contra esses alunos, que demonstraram 
sensibilidade e capacidade de lutar pelos seus próprios direitos trazendo ao 
meu conhecimento a denúncia dessas irregularidades e arbitrariedades. Para 
que essas coisas não ficassem centralizadas apenas na pessoa do Deputado 
Sargento Rodrigues, tivemos o zelo de convidar o Deputado Edson Rezende, 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, para assistir às 
declarações dos alunos do curso de oficiais que estiveram em nosso 
gabinete para fazer as denúncias. Não estão agüentando mais a prática do 
militarismo desenfreado sob a batuta do Cel. Maia. Para não ficarmos 
generalizando as denúncias que chegaram ao nosso gabinete, gostaria de 
dizer que os alunos da academia estavam muito satisfeitos com o comando 
passado, do Cel. Ari. Era sensível e, acima de tudo, promovia os direitos 
humanos na APM. 

Recebemos outra carta, que deixo de ler porque contém quatro páginas, e 
o tempo que temos não é suficiente. É mais uma denúncia de arbitrariedades 
na prática da maneabilidade. No dia 2/7/2001 , os cadetes partirão para 
Contagem, especificamente para o campo de treinamento do Exército, no 
Bairro Nova Contagem, conhecido como Capim Rasteiro. Durante quatro 
dias, farão treinamento exclusivamente de caráter militar, sendo 
desrespeitados. Temos conhecimento de que estão sendo coagidos a 
participar desse evento, sob pena de serem exonerados do curso de 
formação de oficiais. 

Além dessa denúncia, fomos informados de que, por ordem do Cel. Jairo 
Mário Borges, os armários desses alunos têm sido abertos de forma 
arbitrária, mais uma vez, violando-se flagrantemente a Constituição Federal 
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no que diz respeito à inviolabilidade da vida privada. 

O Governador certamente tem feito muito pela Polícia Militar e pelo Corpo 
de Bombeiros. Com certeza, a aprovação do Projeto de Lei n° 1.511 é mais 
um alento para a família policial militar e para a família dos bombeiros 
militares. Não podemos permitir que o Comando da academia, sob a direção 
do Cel. Jairo Mário Borges, continue implantando o terror na academia. O 
Comandante que o antecedeu respeitava todos os direitos policiais e 
conduzia sua administração de forma esplêndida. 

Por que o Deputado vem a esta tribuna falar exaustivamente sobre esse 
assunto? Amanhã, os 444 cadetes do curso de oficiais da academia serão 
promovidos a aspirantes e, posteriormente, a Tenentes. Serão distribuídos no 
Estado de Minas Gerais, gerenciando uma grande parcela da Policia Militar e 
do Corpo de Bombeiros. Essas pessoas, que passaram quatro anos 
recebendo um tratamento degradante, sendo desrespeitadas e humilhadas, 
serão capazes de promover a justiça? Serão capazes de respeitar os direitos 
do cidadão, que espera uma melhoria na qualidade da prestação do serviço 
de segurança pública? 

Não poderia deixar de fazer essa crítica à matéria do Cel. Lúcio Emílio do 
Espírito Santo, professor da mesma academia, onde a prática militar vem 
ocorrendo insistentemente. Será que o Cel. Lúcio Emílio do Espírito Santo 
não tem coragem de abordar o Comandante da academia e dizer que 
escreveu uma matéria que mandou para o jornal "O Tempo"? Nessa matéria, 
afirma que os ensinamentos militares já foram extintos, que não é a prática, 
como muitos insinuam. Não estamos insinuando. 

Estamos afirmando que, na APM, os cadetes, alunos do curso de oficiais, 
estão desesperados porque terão de voltar ao acampamento, que também 
está infestado de carrapatos e onde as condições são insalubres. Mesmo 
assim, o Comando, com mão-de-ferro, quer submetê-los a tratamento 
desumano, cruel, humilhante e degradante. 

Sr. Presidente, ocupamos esta tribuna porque não podemos permitir que 
isso perdure na APM. Esses homens precisam ser respeitados para que, 
depois de formados oficiais, quando ocuparem o posto de Tenente e forem 
para as ruas comandar, tratem o cidadão da mesma forma com que foram 
tratados. 

Peço aos nobres pares desta Casa a aprovação do Projeto de Lei n° 1.511 , 
já que o projeto do Governador não pôde ser anexado ao nosso. Fica aqui o 
nosso pedido de aprovação do projeto do Governador Itamar Franco, que, 
mais uma vez, vem fazer justiça aos funcionários públicos do nosso Estado. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos, encerra-se a 
discussão. 
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Discussão, 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 instituiu o Dia da Manifestação contra a Exploração Infantil. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, e a Comissão do 
Trabalho opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Com a palavra, 
para discuti-lo, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores 
da TV Assembléia, queremos discutir essa matéria e posicionar-nos 
favoravelmente a todas as manifestações em relação à defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. Consideramos essa parte da nossa população 
desassistida, fragilizada, muitas vezes por causa de interesses que não são 
dela. Por isso, somos totalmente favoráveis a todas as manifestações, a 
todas as legislações que venham a dar suporte, apoio e, de alguma maneira, 
cerrar fileiras na luta contra a exploração infantil e contra a possibilidade de 
ver essas crianças serem exploradas. 

Com essa legislação, o Deputado Márcio Kangussu pretende instituir o Dia 
da Manifestação contra a Exploração Infantil, a ser marcada anualmente para 
o dia 4 de outubro. 

O Conselho Estadual de Educação estabelecerá a programação das 
atividades alusivas à data instituída por essa lei. Gostaria mesmo que, além 
de votar essa legislação proposta pelo Deputado Márcio Kangussu, a 
Assembléia Legislativa se fizesse presente nessas manifestações e 
buscasse, por meio da realização de audiências públicas e de discussões, 
dar conhecimento, cada dia mais, dos direitos da criança, contra essa 
exploração. Exploração esta que acontece de várias maneiras, até mesmo 
quando vemos não serem atendidos alguns dos direitos das crianças. Agora , 
vamos acompanhar diretamente os trabalhos da Comissão Especial instituída 
na Câmara Municipal de Belo Horizonte para tratar da educação infantil no 
município e vemos que essa situação é da maior gravidade. O poder público 
municipal , a Prefeitura de Belo Horizonte, de acordo com a Lei de Diretrizes 
Básicas da Educação, é responsável pela educação infantil que inclui as 
crianças até 3 anos, na creche, e, até os 6 anos de idade, na pré-escola. Mas 
o que vemos é que 90% das crianças até 6 anos de idade em Belo Horizonte 
se encontram fora da creche e não têm acesso à pré-escola. Então, vemos, 
hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte como uma grande violadora dos direitos 
da criança. Essa criança, para a qual a mãe ou responsável não conseguiu 
vaga em creche ou na pré-escola, muitas vezes pode ser vista sendo 
explorada nas ruas e nos sinais de trânsito. Outras vezes, para que a mãe 
possa trabalhar, essa criança é deixada em casa, sozinha, e corre em risco a 
todo momento. Então, vemos, hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte como 
grande violadora dos direitos da criança em nosso País e no Estado de Minas 
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Gerais. Por isso, creio que medidas enérgicas devam ser tomadas. 

Recentemente, tive a oportunidade de falar ao Procurador-Geral do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais sobre a situação das crianças 
em Belo Horizonte - alguns falam em mais de 200 mil crianças fora da creche 
e da pré-escola. Isso, numa Prefeitura que se diz socialista, mas que 
abandona as crianças, que são levadas à exploração. 

Mas essa questão da criança e do adolescente, Deputado Alberto Pinto 
Coelho, que preside esta reunião neste momento, é muito importante. 
Gostaria de discuti-la com quórum qualificado, que realmente faça jus à 
importância do assunto para a Assembléia Legislativa. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, não há quórum para a discussão 

de um tema tão importante. Por isso, solicito que encerre a reunião por falta 
de quórum. 

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a recomposição do número regimental. 

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

insuficiente para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reun1ao, convocando os 
Deputados para a reunião ord inária de logo mais, às 14 horas, com a ordem 
do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 1698 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28/6/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 28 Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 
2° turno, do Projeto de Lei n° 493/99; renovação da 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 -Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.511/2001 ; aprovação 
com as Emendas n°s 1 a 3 - Votação, em 1 o turno, do ProJeto de Lei n° 
992/2000; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.11 0/2000; votação do Substitutivo n° 1; aprovação; 
votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1; aprovação; prejudicialidade da 
Emenda n° 1 - Votação, em 1 ° turno, do Projeto de Lei n° 1.164/2000; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 - Votação, em 
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1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.219/2000; aprovação com a Emenda n° 1 -
Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 901/2000; aprovação -
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 
1.314/2000; encerramento da discussão - Suspensão e reabertura da 
reunião; inexistência de número regimental para votação - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 819/2000; apresentação das Emendas n°s 8 e 9; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à 
Comissão de Administração Pública, para parecer- Discussão, em 1° turno, 
do Projeto de Lei n° 951/2000; encerramento da discussão - Questão de 
ordem - Encerramento. 

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

Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar 
da Silveira Júnior- Ambrósio Pinto- Antônio Andrade- Arlen Santiago- Bené 
Guedes - Cabo Morais - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio A velar- 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 
Menezes- Marcelo Gonçalves- Márcio Kangussu- Marco Régis- Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - 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. 

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de 

Lei n° 493/99, do Deputado Chico Rafael, que dispõe sobre a colocação de 
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produtos em sacos plásticos por comerciantes varejistas e dá outras 
providências. A Comissão de Turismo opina pela aprovação da proposição 
na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. O 
projeto foi aprovado, salvo a emenda, na reunião ordinária do dia 26 deste 
mês. A Presidência vai renovar a votação da Emenda n° 1. Em votação, a 
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado João Leite - Peço verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental o pedido. 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, 24 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 dos Deputados para a recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há quórum 

para votação da matéria constante na pauta. A Presidência vai renovar a 
votação da Emenda n° 1. Em votação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 493/99 na forma do vencido em 1° 
turno. À Comissão de Redação. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.511/2001 , do Governador do 
Estado, que altera os arts. 2° e 23 da Lei n° 10.366, de 28/12/90, que dispõe 
sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais - IPSM. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo as 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 3. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 1.511/2001 com as 
Emendas n°s 1 a 3. À Comissão de Administração Pública. 

Votação, em 1° 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 de Minas Gerais. 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, apresentado pela Comissão de 
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Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 992/2000 na forma do Substitutivo 
n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.110/2000, da Deputada Elbe 
Brandão, que estabelece o controle e a fiscalização do desmonte de carros e 
motocicletas pelas oficinas denominadas ferros-velhos e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Direitos 
Humanos opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela 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, apresentada pela Comissão de Direitos 
Humanos. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo a emenda e a subemenda. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Com 
a aprovação da Subemenda n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 1. Está, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.11 0/2000 na forma do 
Substitutivo n° 1, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. A Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.164/2000, do Deputado Carlos 
Pimenta, que institu i o Programa para Acompanhamento dos Assentamentos 
Rurais no Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Politica Agropecuária opina por sua aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda no 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 Emenda 
n° 1, apresentada pela Comissão de Política Agropecuária. 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° 
1.164/2000 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. A Comissão 
de PoHtica Agropecuária. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.219/2000, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que dispõe sobre o serviço voluntário no Estado. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, que 
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apresenta. Em votação, o projeto, salvo a 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° 1.219/2000 com a Emenda n° 1. A Comissão de 
Administração Pública. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 901/2000, dos Deputados João 
Batista de Oliveira e Paulo Piau, que dispõe sobre os custos da análise de 
pedidos de licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no Estado. 
A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação. 

Prosseguimento da discussão, 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 discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

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

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

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

verifica, de plano, que não há qu6rum para votação, mas há para discussão 
das demais matérias constantes na pauta. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 819/2000, das Deputadas 
Maria Tereza Lara e Elaine Matozinhos, que dispõe sobre o Conselho de 
Participação e Integração da Comunidade Negra, define políticas e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do 
projeto com as Emendas n°s 1 a 7, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 7, 
da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o 
prazo para emitir parecer. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

- Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 819/2000 

EMENDA N° 8 
O art. 2° do projeto passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 2° - Compete ao Conselho de Participação e Integração da 

Comunidade Negra de Minas Gerais, órgão deliberativo e controlador das 
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políticas que visem à defesa dos interesses da comunidade negra: 

I - formular programas e projetos voltados para o combate ao racismo e a 
erradicação da discriminação racial ; 

11 - promover a inserção da população negra na vida socioeconõmica, 
política e cultural do Estado de Minas Gerais; 

111 - desenvolver estudos, pesquisas e debates relativos aos problemas 
sociais vividos pela comunidade negra; 

IV - manter Ouvidoria que receba denúncias e informações de atos 
discriminatórios, fiscalize e adote as providências necessárias à apuração 
dos fatos e à aplicação das sanções cabíveis pelos órgãos competentes; 

V - propor critérios para a celebração de contratos ou convênios entre 
órgãos governamentais e organizações não governamentais representativos 
dacomun~adenegffi; 

VI - incentivar a criação dos conselhos municipais e regionais da 
comunidade negra; 

VIl - propor critérios para o repasse de recursos para os conselhos 
regionais, mun1c1pais, entidades e organizações representativas da 
comunidade negra, bem como fiscalizar e acompanhar a gestão dos recursos 
e a execução dos programas; 

VIII - elaborar seu regimento interno, a ser aprovado por decreto do 
Governador do Estado; 

IX - elaborar sua proposta orçamentária; 
X - orientar e assessorar os conselhos, visando à integração do movimento 

negro; 
XI - apoiar a realização de intercâmbio com instituições ligadas à promoção 

da cultura negra; 
XII -exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Governador do 

Estado.". 
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2001 . 
Elaine Matozinhos 
Justificação: O Conselho de Participação e Integração da Comunidade 

Negra, cuja denominação o Projeto de Lei n° 819/2000 espera alterar para 
Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra do Estado de 
Minas Gerais, foi criado pelo Decreto n° 28.071 , de 1988, o qual foi acolhido 
pela Constituição Estadual como lei no sentido estrito. 

Uma vez que o Conselho em tela já se encontra em atividade, nada mais 
justo do que a participação dos seus membros no processo legislativo, por 
meio da proposição de emendas encaminhadas pelos parlamentares. É este 
o caso da emenda. 

Tendo recebido a visita da direção do Conselho, acatamos suas propostas 
referentes à composição do órgão, propondo a redação a ser dada ao art. 2° 
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e seus incisos. Na proposta que apresentamos, não apenas enumeramos 
as competências requeridas pelos membros do Conselho, como também 
contemplamos as alterações propostas pelas emendas da Comissão de 
Justiça. 

Porque nossa proposta contempla a comunidade negra do Estado e as 
emendas da Comissão de Justiça, esperamos contar com o apoio dos 
colegas desta Casa à sua aprovação. 

EMENDA N° 9 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
•Art. 3°- O Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra é 

composto de trinta e dois membros, designados pelo Governador do Estado, 
que os escolherá entre os integrantes da comunidade negra do Estado. 

§ 1° - As funções de membro do Conselho não são remuneradas, mas 
consideradas como serviço público relevante. 

§ 2° - Os conselheiros serão indicados para mandato de quatro anos, 
sendo admitida a recondução. 

§ 3° - O Governador designará o Presidente do Conselho, e este, os 
membros da Comissão Executiva. composta por 6 membros.". 

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2000. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: O Conselho de Participação e Integração da Comunidade 

Negra, cuja denominação o projeto altera para Conselho de Participação e 
Integração da Comunidade Negra do Estado de Minas Gerais, foi 
originalmente criado pelo Decreto n° 28.071 , de 1988, o qual foi recepcionado 
pela Constituição Estadual como lei no sentido estrito. 

Uma vez que o Conselho em tela já se encontra em atividade, nada mais 
justo do que a participação dos seus membros no processo legislativo por 
meio da proposição de emendas encaminhadas pelos parlamentares. E é 
este o caso da presente emenda. 

Tendo recebido a visita da direção do Conselho em nosso gabinete, 
acatamos suas propostas referentes à composição do órgão, propondo a 
presente redação a ser dada ao art. 3°, que deixa de ter incisos e passa a ter 
três parágrafos. Na emenda proposição que apresentamos, propomos uma 
redação que determine a mesma composição já prevista no Decreto n° 
28.071/88, sob a qual tem funcionado e se estabelecido o Conselho. Para a 
comunidade negra, que já vem trabalhando em prol do Conselho, nada 
interessa a composição estabelecida pelo projeto na forma como se 
encontra. Assim, no que tange à proposta da comunidade negra, mantivemos 
a composição dos 32 membros que atualmente participam do Conselho, 
dando ao Governador maior liberdade para a nomeação de seus membros. 

Por nossa proposta contemplar a comunidade negra do Estado, esperamos 
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contar com o apoio dos colegas desta Casa à sua aprovação. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foram 
apresentadas ao projeto duas emendas da Deputada Elaine Matozinhos, que 
receberam os n°s 8 e 9. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento 
Interno, a Presidência encaminha o projeto com as emendas à Comissão de 
Administração Pública, para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 951/2000, do Deputado João 
Leite, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 
carcerários. A Comissão de Justiça concluiu 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 n° 1, 
da Comissão de Administração Pública. Em discussão o projeto. (- Pausa.) 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, solicito o encerramento da 

reunião, por falta de quórum. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
quórum para a continuação dos nossos 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. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.376/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho da Silveira, o Projeto de Lei n° 
1.376/2001 dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas de 
sinalização nas rodovias estaduais. 

A proposição foi preliminarmente examinada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A seguir, foi o 
projeto encaminhado a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o projeto no âmbito de sua 
competência, de acordo com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VIII, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem o objetivo de obrigar o Estado, por intermédio do 

DER-MG, a implantar, nas rodovias estaduais, sinalização indicativa que 
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permita a localização de hospitais habilitados a prestar atendimento às 
vitimas de acidentes. Pretende-se, com a adoção da medida, facilitar e 
acelerar o socorro às pessoas vitimadas pela crescente violência no trânsito. 

Como já foi apontado pelas demais Comissões, ao apreciarem a 
proposição, é finalidade institucional do DER-MG assegurar soluções 
adequadas de transporte de pessoas, bens e serviços, tendo como prioridade 
a segurança do usuário. Em decorrência de suas competências, a autarquia 
é, no Estado, a entidade executiva rodoviária responsável pela implantação, 
manutenção e operação do sistema de sinalização de tráfego, previsto no 
Código de Trânsito Brasileiro. Entre as placas de sinalização que compõem o 
sistema previsto pelo Código de Trânsito, e cuja implantação compete ao 
DER-MG, incluem-se as placas de orientação de destino, das quais trata a 
proposição em tela. Portanto, o Estado já está obrigado a providenciar a 
sinalização das rodovias estaduais. 

No entanto, de acordo com o Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, as placas com a indicação do hospital mais próximo 
devem ser colocadas ao longo das rodovias a uma distância máxima de 
20km uma da outra. Assim, o que se propõe é o disciplinamento de parte 
dessa sinalização por meio de um critério para sua distribuição. A adoção da 
medida preconizada pelo projeto não se caracteriza, portanto, como criação 
de nova despesa de caráter continuado, o que o dispensa do cumprimento 
dos requisitos previstos pelos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n° 101 , de 
4/5/2000. 

Ressaltamos, ainda, que a Lei n° 13.825, de 24/1/2001 , que estima as 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais 
para o exercício de 2001 , destina a quantia de R$ 870.000,00 ao controle do 
desempenho da infra-estrutura rodoviária, objetivando à segurança do 
cidadão e ao conforto do usuário, subatividade sinalização de rodovias, 
objeto dessa proposição. 

Concluímos que a proposição não encontra óbice à sua aprovação, visto 
existir dotação orçamentária especifica para o fim a que se destina. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.376/2001 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira, relator - Rogério Correia - João 

Pinto Ribeiro. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 496/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria José Haueisen, 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. 

Aprovado no 1 o turno com a Emenda n° 1, retorna o projeto a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189 do 
Regimento Interno. 

Segue em anexo a redação do vencido, que faz parte deste parecer. 
Fundamentação 

Atendendo a determinação constitucional, a Lei n° 11.867, de 1995, reserva 
o percentual de 1 O% dos cargos ou empregos públicos, no âmbito da 
administração pública do Estado, para pessoas portadoras de deficiência. 

A proposição em exame pretende alterar esse percentual para 15%, 
considerado mais justo diante do grande número de deficientes existente no 
Estado em condições de trabalhar e da escassez de vagas no serviço 
público. Assim, busca oferecer mais oportunidades ao deficiente na 
administração pública, proporcionando-lhe maior participação no mercado de 
trabalho, à semelhança do que propõe a legislação federal, que lhe garante 
20% das vagas oferecidas em concurso público. 

Ratificamos o parecer exarado por esta Comissão quando da tramitação da 
matéria em 1° turno, pois acreditamos que este projeto de lei beneficiará os 
portadores de deficiência física, assegurando-lhes o direito ao trabalho e o 
respeito a sua dignidade. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 496/99 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Cabo 

Morais - Cristiano Canêdo. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI W 496/99 
Altera o art. 1° da Lei n° 11 .867, de 28 de julho de 1995, que reserva 

percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da administração 
pública do Estado, para pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 1° - O "caput" do art. 1° da Lei n° 11 .867, de 28 de julho de 1995, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1° - Fica a administração direta e indireta do Estado obrigada a 
reservar 15% (quinze por cento) dos cargos ou empregos públicos, em todos 
os niveis, para pessoas portadoras de deficiência.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 951 /2000 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
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Tendo como primeiro signatário o Deputado João Leite, o projeto de lei em 
análise dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 
carcerários. 

A proposição foi aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada 
por esta Comissão, à qual retorna para receber parecer no 2° turno, nos 
termos do § 2° do art. 184 do Regimento Interno. 

Em atenção ao disposto no § 1° do art. 189 do Regimento Interno, a 
redação do vencido integra este parecer. 

Fundamentação 
O projeto em exame pretende assegurar às autoridades que menciona livre 

acesso aos estabelecimentos policiais e carcerários do Estado. O parágrafo 
único do art. 1° define tais estabelecimentos como todas as repartições 
pertencentes à estrutura da Polfcia Militar e das Secretarias de Estado da 
Segurança Pública e da Justiça e de Direitos Humanos. O art. 3° atribui ao 
titular responsável pelo estabelecimento ou a seu substituto o dever de 
fornecer a segurança necessária quando da visita das autoridades 
mencionadas no art. 2°. A redação original do art. 2° foi alterada por emenda 
desta Comissão, aprovada em Plenário, em 1° turno. 

No mundo inteiro, a questão carcerária é uma das mais sérias e 
complexas, desafiando a capacidade dos governantes e demandando 
respostas urgentes. Por um lado, a certeza da punição do infrator é um dado 
importante para se manter a coesão social. Por outro, a sociedade em cujo 
seio produziu-se o criminoso tem parte da responsabilidade por esse produto 
indesejável e deve oferecer-lhe oportunidade para se recuperar e voltar ao 
convívio comunitário. Não é de nosso conhecimento um sistema que tenha 
obtido êxito razoável na consecução dos dois objetivos fundamentais da 
aplicação das penas: recuperar e punir. Ao contrário, sabemos que o 
problema é crítico tanto nas nações pobres como nas que lideram a 
economia mundial. 

No Brasil, o quadro é extremamente grave. As fugas e aos resgates - que 
já fazem parte da rotina de nossos estabelecimentos penitenciários -, soma-
se a insuficiência de vagas no sistema carcerário, responsável maior pelas 
condições subumanas em que vive a maioria dos presos, amontoados, 
normalmente, em espaços projetados para abrigar um número de pessoas 
muito inferior à lotação costumeira. Ademais, são comuns as denúncias de 
violação dos direitos humanos no interior dos presídios brasileiros. Esta 
Casa, sensível à questão, constituiu , recentemente, uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito para averiguar a extensão do problema em Minas 
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Gerais. 

A proposição em causa pretende facultar à sociedade um instrumento que 
lhe permita, por meio de seus representantes, exercer salutar fiscal ização 
sobre os estabelecimentos policiais e carcerários do Estado, com o fito de 
coibir abusos e exigir dos governantes uma política adequada e eficaz para o 
setor. 

Se não se pode cobrar dos responsáveis soluções imediatas para tão 
desafiante questão, torna-se, a cada dia, mais urgente a necessidade de se 
quebrar a inércia, que tem sido a tõnica do comportamento do governo. Afinal 
de contas, é a segurança dos cidadãos e a dignidade dos presos que estão 
em jogo. 

Conclusão 
Dadas essas razões, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 951 /2000 

na forma do vencido em 1 o turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 951/2000 

Dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 
carcerários. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - É garantido às autoridades a que se refere esta lei livre acesso aos 

estabelecimentos policiais e carcerários do Estado. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são considerados 

estabelecimentos policiais e carcerários todas as repartições pertencentes à 
estrutura da Polícia Militar, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

Art. 2° - Sem prejuízo da aplicação de outras normas pertinentes à espécie, 
terão livre acesso aos estabelecimentos policiais e carcerários: 

I -sem prévia comunicação: 
a) Senadores da República, Deputados Federais e Deputados Estaduais; 
b) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Seção de 

Minas Gerais, credenciados pelo Presidente da entidade, nos termos das 
normas específicas vigentes; 

c) o Ouvidor da Polícia do Estado ou representante por ele designado; 
11 - mediante prévia e expressa comunicação, até setenta e duas horas 

antes da visita, à autoridade responsável pelo estabelecimento: 
a) membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
b) membros do Conselho Estadual de Defesa Social; 
c) titulares de órgãos oficiais de defesa dos direitos humanos ou 

representantes por eles designados; 
d) titulares de entidades civis de defesa dos direitos humanos que 

comprovadamente estejam em funcionamento há, no mínimo, dois anos, ou 
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representantes por eles designados. 

Art. 3° - Compete ao titular responsável pelo estabelecimento ou a seu 
substituto fornecer, sob pena de responsabilidade, a segurança necessária, 
quando das visitas de autoridades, nos termos desta lei. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Eduardo Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Cabo 

Morais - Cristiano Canêdo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.485/2001 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Marcelo Gonçalves, visa a dar 
nova redação ao art. 1° da Lei n° 13.083, de 30/12/98, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Divinópolis o imóvel que especifica. 

Aprovado no 1° turno, na forma original, retorna o projeto a esta Comissão 
para receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, 
conforme estabelece o § 2° do art. 184 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a iniciativa em exame de dar nova redação ao art. 1° da Lei n° 

13.083, de 30/12/98, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Divinópolis. O projeto que deu origem à lei tramitou na Casa no 
ano de 1998, e, após sua publicação, notou-se que a área do imóvel a ser 
transferido não correspondia à realidade factual. Com a edição da referida lei, 
ficou o Poder Executivo autorizado a fazer a transferência de parte do imóvel, 
restando outra que não poderia ser utilizada para qualquer fim sem que 
houvesse interferência no funcionamento da camara Municipal lá instalada. 

Delineado o contexto que justifica a razão de ser da proposta sob comento, 
salientamos que ela não acarreta despesas nem acréscimo da receita no 
balanço contábil do Tesouro nem causa impacto na lei orçamentária. Trata-
se, a bem da verdade, da fiscalização patrimonial do Estado, que é feita "a 
priori" e que tem por objeto o controle das modificações dos bens públicos. 

Em vista do que foi explanado, reiteramos o parecer exarado por esta 
Comissão quando da tramitação da matéria no 1 o turno. 

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

1.485/2001 na forma original. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - João Pinto Ribeiro -

lvair Nogueira. 
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Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Olinto Godinho e Wanderley Ávila 
Sumáno: Comparecimento- Abertura- 18 Parte: 1a Fase (Expediente) : Ata -

Correspondência: Ofício - 28 Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.621 a 1.627/2001 - Requerimentos n°s 
2.374 a 2.387/2001 - Requerimentos da Bancada do PPS e dos Deputados 
Agostinho Silveira, José Milton, João Pinto Ribeiro (7) e Ambrósio Pinto -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira e do Deputado Marcelo Gonçalves (2) - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio Cunha, Arlen Santiago, Luiz 
Tadeu Leite, Dinis Pinheiro e Márcio Kangussu - 28 Parte (Ordem do Dia): 18 

Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Questões de 
ordem; chamada para a recomposição de quórum; existência de número 
regimental para a continuação dos trabalhos - Designação de Comissões: 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 56/2001 - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados João Pinto Ribeiro (7), José 
Milton e Agostinho Silveira; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: 
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 
no 694/99; discursos dos Deputados João Batista de Oliveira, Elaine 
Matozinhos, Rogério Correia, Marco Régis, Alencar da Silveira Júnior e 
Dalmo Ribeiro Silva; encerramento da discussão; rejeição - Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.314/2000, 168, 607 e 741/99 e 901 , 
1.025, 1.052, 1.235 e 1.321/2000; aprovação - Votação de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Ambrósio Pinto; aprovação - 28 Fase: Questão 
de ordem; suspensão e reabertura dos trabalhos - Chamada para verificação 
de quórum; existência de número regimental para a continuação dos 
trabalhos - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.431/2001 ; Requerimento do Deputado Luiz Fernando 
Faria; deferimento; discursos dos Deputados Paulo Piau, Sebastião Costa, 
Mauro Lobo, Rogério Correia e Miguel Martini ; questões de ordem; chamada 
para recomposição do número regimental; existência de quórum para 
votação; votação do projeto, salvo emenda e destaque; aprovação na forma 
do vencido em 1 o turno; verificação da votação; ratificação da aprovação; 
votação das Emendas n°s 2 a 7; aprovação; votação da Emenda n° 1; 
rejeição; verificação da votação; ratificação da rejeição; declaração de voto -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.511/2001 ; aprovação na forma 
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do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 3 - Discussão, em 1 o 
turno, do Projeto de Lei n° 944/2000; apresentação da Emenda n° 1; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à 
Comissão de Fiscalização Financeira para parecer - Discussão, em 1 o turno, 
do Projeto de Lei n° 1.159/2000; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei n° 1.305/2000; apresentação da Emenda n° 1; encerramento 
da discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de 
Meio Ambiente para parecer - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1.327 /2000; apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão de Política 
Agropecuária para parecer - Discussão, em 2° tumo, do Projeto de Lei n° 
1.208/2000; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da d iscussão; 
votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno; votação da Emenda n° 1 ; aprovação - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 1.246/2000; aprovação na forma do vencido em 1° turno; 
declarações de voto - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Torres -Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Agostinho 
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antôn io Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto 
- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely 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 Olívia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - 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, inic iamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

18 Parte 
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-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 Wanderley Ávila, 2°-Secretário, nas funções de 1°-Secretário, 

lê a seguinte correspondência: 
OFiCIO 

Do Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, agradecendo convite, 
encaminhado por meio de requerimento da Comissão de Transporte, para 
reunião na Câmara Municipal de Porteirinha. 

23 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente(Deputado Olinto Godinho) - 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° 1.621/2001 

Dispõe sobre o direito à informação estabelecido nas Constituições Federal 
e Estadual, modifica o Decreto n° 4116, de 6/7/2000, e garante o acesso via 
Internet a informações públicas. Projeto Minas Transparente. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica assegurado a todo cidadão o direito às informações públicas, 

por meio da Internet, como instrumento garantidor do princípio da 
publicidade. 

Art. 2° - O Estado de Minas Gerais al imentará e manterá atualizadas 
informações públicas do Estado no domínio www.mg.gov.br. 

Art. 3° - Todos os órgãos públicos da administração direta e indireta 
deverão fornecer mensalmente as seguintes informações: 

I - resumo dos contratos realizados pelo órgão, autarquia ou fundação , com 
os seguintes dados: objeto, valor, número do processo de licitação, valor do 
empenho, data da publicação no diário oficial; 

11 - valor da remuneração paga aos servidores e agentes públicos, com o 
cargo e o número de servidores e agentes beneficiados por órgão; 

111 - obras em execução com nome da empresa, municípios atingidos, 
estágio do projeto, valor total e valor desembolsado; 

IV - resumo dos convênios e contratos com o objeto, partes e as 
obrigações e valores cabíveis ao Estado. 

Parágrafo único - Nos contratos onde ocorrer a dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, deverá constar a justificativa legal. 

Art. 4° - O Estado de Minas Gerais terá um único endereço eletrônico (e-
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mail) para acesso direto dos cidadãos. 

Parágrafo único - Todas as consultas deverão ser registradas, analisadas, 
respondidas e arquivadas. 

Art. 5° - É expressamente proibida a criação de novos serviços de 
atendimento ao cidadão que não tenham, em todo ou em parte, sua versão 
na Internet. 

Art. 6° - Os titulares do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, do 
Poder Legislativo e do Judiciário, os órgãos públicos da administração direta 
e indireta, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, são responsáveis 
pelos conteúdos das informações disponibilizadas. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de . 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: Os governos democráticos devem dar o máximo de 

transparência às suas ações. As instituições públicas, mais do que qualquer 
outra, podem beneficiar-se da eficiência e do melhor serviço derivados das 
tecnologias digitais e de telecomunicações para cumprir essa obrigação. 
Entretanto, a maioria dos órgãos de administração pública estão atrasados 
no uso dessas ferramentas, já amplamente utilizadas pelas empresas 
privadas. 

O uso desse instrumento não se faz necessário apenas para combater o 
atraso tecnológico, mas para garantir uma polltica pública efetiva e 
sistemática de democratização de informações que promova a maior 
publicidade possível de seus atos por meios acessíveis a qualquer cidadão, 
cumprindo a Constituição Federal e a Constituição Estadual, que determinam 
o amplo controle social. 

A tecnologia de informática e de telecomunicações disponível hoje oferece 
mecanismos que devem ser utilizados na execução das políticas públicas, 
garantindo um amplo espaço de participação popular, principalmente no 
controle da burocracia estatal. 

O argumento de que os serviços públicos desenvolvidos pelo Governo não 
devem estar disponíveis na Internet, em razão da atual dificuldade de acesso 
da população, não resiste à constatação de que um microcomputador ligado 
na Internet é cada vez mais fácil e mais rápido que o acesso da população a 
qualquer guichê de serviço do Governo. O fato é que as facilidades da 
Internet estão cada vez mais disponfveis ao público em geral. 

Também a tese de que os cidadãos precisam, primeiro, de certos serviços 
básicos para, depois, terem acesso a informações, pode ser facilmente 
rebatida: o direito à informação sobre bens e serviços públicos deve ser 
democratizado, sob pena de ficar restrito à camada mais bem informada, e a 
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Internet é hoje o meio para que a população, individual ou coletivamente, 
possa ter acesso, de forma mais democrática e universal, a tais serviços e 
informações. 

O Governo de Minas Gerais, mediante o Decreto n° 4.116, publicado em 
6/7/2000, criou um portal na Internet, chamado e-governo, unificando ali um 
espaço para cidadãos, prefeituras, sindicatos, escolas, associações, 
empresas e imprensa tomar conhecimento da estrutura administrativa do 
Estado, seus órgãos constitutivos e os serviços disponíveis. 

Com uma análise rápida, podemos perceber a importância e abrangência 
dessa possibilidade na democratização de informações e na intenção de 
transparência do Governo Itamar Franco. Devemos igualmente analisar mais 
detidamente as possibilidades de estabelecimento de um e-governo, também 
na possibilidade de criação de uma política efetiva de controle social. Dessa 
forma não podemos restringir, como faz o decreto acima mencionado, o 
conteúdo do que será disponibilizado á população. Devemos dar um passo 
adiante e ampliar seu conteúdo para possibilitar um amplo controle social 
sobre os gastos públicos. Dessa forma os conteúdos de contratos, obras, 
convênios, salários devem ser divulgados de forma a garantir um amplo 
controle social sobre a máquina púrlica. 

Segundo os estudiosos do tema. existem quatro principais formas de poder 
político, ao se utilizar a Internet para fins de democratização da vida política 
nas sociedades modernas: 

a) prestação de serviços e informações publicas à população; 
b) apoio na organização de movimentos sociais e formação de redes na 

sociedade civil ; 
c) implementação de mecanismos de democracia eletrônica; 
d) fomento à democratização do acesso à comunicação eletrônica. 
Analisando a utilização da Internet, vemos que ela exerce um grande e 

crescente fascínio sobre cientistas sociais, preocupados com o impacto 
dessa mudança tecnológica sobre o comportamento do consumidor e as 
formas de vida contemporâneas e também como essa inovação pode afetar a 
vida polftica das sociedades modernas. Alguns analistas chegam a apontar a 
Internet como o grande prenúncio de uma época democrática, podendo 
introduzir mecanismos de democracia direta, e, dessa forma, ultrapassando 
os limites da democracia representativa, vigente desde o século XIX. 

Independente de nosso grau de otimismo com relação ao impacto 
democratizante dos novos meios eletrônicos de comunicação, não podemos 
negar que a introdução e universalização dessa nova tecnologia, 
principalmente a partir da implementação de políticas publicas de 
democratização de informações, poderá ser um agente integrador e 
democratizador do Estado e da sociedade brasileira . 
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Será também, certamente, um poderoso instrumento de combate ao 

desperdício e à corrupção, devido à publicidade dos procedimentos e gastos 
de cada órgão da administração. 

Mas, como sabemos, não basta a tecnologia, é necessário haver vontade 
política operante, além de uma aglutinação de forças políticas atuando para 
forçar a pesada burocracia estatal a dar esse passo para abrir as caixas 
pretas e converter cada cidadão plugado à Internet em um "Pequeno Irmão" 
usando um eufemismo no sentido de que os individuas passem a ter controle 
sobre as ações do Estado, num exemplo ao contrário do famoso romance 
"1984". 

Dessa forma, devemos usar a tecnologia disponível, que, no Governo 
Federal , é utilizada apenas para arrecadar Imposto de Renda, para fomentar 
uma rede social de relação com o Estado, que potencialize e possibilite o 
fortalecimento da sociedade civil , frente aos poderes da burocracia e da 
política tradicional. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.622/2001 
Autoriza a doação de imóveis que descreve ao Município de Carlos Chagas 

e dá providências. 
A Assembléia Legislativa decreta: 
Art. 1°- Fica autorizada a doação dos imóveis descritos no§ 1° deste artigo 

ao Município de Carlos Chagas. 
§ 1 o - Os imóveis previstos no "caput" deste artigo são: 
I - um terreno urbano, com área de 360,00m2 , na R. José de Souza 

Esquerdo, no Município de Carlos Chagas, confrontando: pela frente, por 
12,00m, com a R. José de Souza Esquerdo; pela lateral direita, com a R. 
Liberdade, por 30,00m; pela lateral esquerda, com Carolina Leal do Norte, 
por 30,00m; e, pelos fundos, com Carolina Leal do Norte, por 12,00m, 
transcrito no Serviço Registra I de Imóveis de Carlos Chagas, R-1, matrícula 
844, livro 2, e havido por doação de Carolina Leal do Norte, por escritura de 
13 de outubro de 1980; 

11 - lote de terreno de número 2 da R. Major João Gomes Euzébio, esquina 
com a Travessa Braga, no Município de Carlos Chagas, confrontando, pela 
frente , com a R. Major João Gomes Euzébio; pelos fundos, com os lotes 3 e 
4 da Av. Mucuri; pela lateral direita, com a Travessa Braga; e, pela lateral 
esquerda, com Lourenço Vieira de Azeredo Coutinho, transcrito no Serviço 
Registra! de Imóveis de Carlos Chagas, matrícula 2386. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: Os Imóveis descritos no art. 1 o são de propriedade do Estado 
de Minas Gerais. Ambos estão sem nenhuma utilização por parte do Estado. 

O primeiro lote já sendo utilizado pelo Município de Carlos Chagas, que 
deseja fazer edificação e, para tanto, necessita que o patrimônio seja própno. 
Quanto ao segundo imóvel (onde funcionava o antigo fórum), a construção 
que nele havia foi demolida. 

Há anos que o Estado de Minas Gerais não utiliza nenhum dos imóveis. 
Pelo princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal), que pode ser 
aplicado aos bens imóveis, em face da identificação de interesse público, é 
necessário dar-lhes destinação. O município deseja edificar biblioteca pública 
e ampliar posto de saúde. É indispensável que sejam os imóveis doados ao 
município. 

Espero a aprovação do projeto em nome do povo de Carlos Chagas. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e de Fiscalização 

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

PROJETO DE LEI N° 1.623/2001 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bueno Brandão 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 Bueno 

Brandão o imóvel constituído por um terreno com área de 405,00m2 

(quatrocentos e cinco metros quadrados), situado neste município, 
matriculado sob o n° R-4-1256, a fls. 189v, livro 2f, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Bueno Brandão. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção da 
sede do Poder Legislativo do supracitado município. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publ icação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2001 . 
Durval Ângelo 
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação 

de um terreno com área total de 405,00m2
, de propriedade do Estado, 

conforme a transcrição n° R-4-1256, a fls. 189v, livro 2f, em 12/3/85, do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bueno Brandão. O terreno 
pertencia à antiga Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, sendo 



z 
õ 

o 

" "' < 

71 
incorporado ao Estado de Minas Gerais conforme o Decreto n° 39.835, de 
24/8/98. 

A doação viabiliza a construção de sede do Poder Legislativo Municipal na 
cidade de Bueno Brandão. Sendo essa iniciativa um reflexo de uma das 
maiores necessidades do município, esperamos pela aprovação do projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.624/2001 
Dispõe sobre a Semana Turística para alunos da educação básica e 

superior e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica assegurado aos estudantes das instituições educacionais 

deste Estado, durante o ano letivo, o exercício da Semana Turística. 
§ 1° - Entende-se por estudante toda pessoa natural devidamente 

matriculada na educação básica-fundamental, média ou superior. 
§ 2° - Considera-se instituição educacional , para efeito desta lei , toda a 

entidade, pública ou privada, devidamente reconhecida pelo Ministério e pela 
Secretaria da Educação. 

Art. 2° - O prazo de duração da Semana Turística, a que se refere o "caput" 
deste artigo, será escalonado nos seguintes termos: 
I- alunos entre a 18 e a 78 série do ensino fundamental terão direito a três 

dias letivos dentro do Estado de Minas Gerais; 
11 - alunos da 88 série, formandos do ensino fundamental, terão direito a 

cinco dias letivos dentro do Estado de Minas Gerais; 
111 - alunos do 1° e do 2° ano do ensino médio terão direito a três dias 

letivos dentro do território brasileiro; 
IV - alunos do 3° ano, formandos do ensino médio, terão direito a cinco 

dias letivos dentro do território brasileiro; 
V - alunos do ensino superior terão direito a cinco dias letivos, sem limite 

de destino. 
Parágrafo único - O estudante poderá usufruir uma única vez dos prazos 

descritos neste artigo, mesmo que os tenha exercido parcialmente. 
Art. 3° - O estudante participará, por meio de requerimento apresentado à 

instituição de ensino, da Semana Turística individual ou coletivamente, 
bastando, apenas, que comprove junto à instituição educacional a que estiver 
matriculado, por meio de trabalhos, seus conhecimentos. 

§ 1°- O requerimento de que trata este artigo será indeferido nos casos de: 
I - alunos que estejam com suas notas abaixo da média exigida; 
li - a data requerida coincidir com a de provas. 
Art. 4° - A Semana Turística possui caráter eminentemente cultural, 
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objetivando, a partir de experiências extracurriculares, integrar o educando 
a seu meio. 

Parágrafo único - A Semana Turística dar-se-á, necessariamente, em 
pontos turísticos devidamente reconhecidos pelos poderes públicos 
municipais, estaduais, federais e internacionais, com apoio das secretarias 
municipais e estaduais e dos ministérios afins. 

Art. 5° - Na Semana Turística, o dia letivo, no que tange ao cômputo da 
carga horária mínima de oitocentas horas-aulas, será de dezesseis horas-
aulas. 

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos aos estudantes 
englobados por esta lei. 

Art. 7°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias. 
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2001 . 
Gil Pereira 
Justificação: A presente proposição tem como escopo proporcionar aos 

estudantes mineiros o exercício da Semana Turística. Trata-se de um direito 
público subjetivo, a partir do qual o estudante, individual ou coletivamente, 
após requerimento á instituição educacional em que estiver matriculado, 
poderá desfrutar, se assim lhe convier, sem prejuízo do cômputo da carga 
horária de 800 horas-aulas, exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de dias para aquisição cultural. Esse é o objetivo 
imediato do projeto. Há outros motivos não menos importantes, que 
colaboram para ampliar o alcance do projeto. 

No Brasil, em que pese à diversidade geográfica e cultural de cada região, 
bem como a suas belezas naturais, o turismo não faz parte da nossa base 
escolar. 

Entendemos que, com este projeto, conseguiremos fazer com que haja 
maior participação do Estado no desenvolvimento do turismo. Assim, 
empresas que atuam no mercado turístico (transportadoras de passageiros, 
agências de turismo, hotéis, comércio, etc.) terão sua demanda ampliada, 
trazendo mais empregos e arrecadação de tributos aos cofres públicos. 

Importante ressaltar, outrossim, que com o advento da Lei n° 9.394, 
de1996, que impõe às instituições de ensino elevada carga horária dentro de 
um período exíguo, o turismo estudantil tornou-se extremamente sazonal. Tal 
imperativo legal prejudica a todos: estudantes, instituições educacionais e 
empresas que atuam na área do turismo. Aos primeiros, porque estão 
impedidos de viajar e adquirir conhecimentos culturais, eis que estão 
limitados pelas 800 horas horas-aulas, o que os força, muitas vezes, ao 
arrepio da lei , a simular a presença em aula. Outra alternativa que resta a 
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eles é esperar os feriados prolongados, o que comprova a sazonalidade do 
mercado. Aos segundos, devido à sazonalidade, porque não conseguem 
vender seus pacotes de serviços, prejudicando a renda e a geração de 
empregos. O ideal, para a economia, seria um mercado mais estável e 
homogêneo. 

Precisamos acabar com esse ciclo vicioso, motivo por que confiamos nos 
pares desta Casa para a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.625/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Conselho Feminino da Perfeita 

União, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a entidade Conselho Feminino 

da Perfeita União, 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, 1° de março de 2001 . 
Amilcar Martins 
Justificação: O Conselho Feminino da Perfeita União tem como objetivo 

promover atividades socioeducacionais, culturais, desportivas, de combate à 
fome, à pobreza e ao desemprego, de proteção à saúde, à família , à infância, 
à adolescência e à velhice, buscando viabilizar recursos para minorar às 
condições de sofrimento de pessoas carentes. 

- 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° 1.626/2001 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Vila Francisco 

Mariano e Adjacências, com sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Associação 

Comunitária da Vila Francisco Mariano e Adjacências, com sede no Município 
de Contagem. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2001 . 
Amilcar Martins 
Justificação: A Associação Comunitária da Vila Francisco Mariano e 

Adjacências - ACUVFMA - é uma entidade sem fins lucrativos que objetiva 
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ajudar a comunidade com ações beneficentes, recreativas, culturais e de 
promoção social. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.627/2001 
Declara de utilidade pública o Movimento Educart - Educação e Esportes 

Sempre Juntos, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Educart -

Educação e Esporte Sempre Juntos, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2001 . 
Sávio Souza Cruz 
Justificação: O Movimento Educart- Educação e Esportes Sempre Juntos, 

com sede no Município de Belo Horizonte, foi fundado em 7/6/99, com o 
objetivo de congregar os desportistas de Minas Gerais, para realizar um 
trabalho visando a difundir a prática de esportes, principalmente entre as 
crianças, os adolescentes e os jovens a utilizar o esporte como instrumento 
de educação, fazendo cumprir a missão do Movimento: atuar no campo 
social e na formação da cidadania; promover e apoiar ações de prevenção e 
combate às drogas e a outros vícios; apoiar e divulgar ações de proteção ao 
meio ambiente; promover, apoiar e divulgar ações culturais. É entidade de 
caráter assistencial sem fins lucrativos, na qual não se admite distinção de 
raça, cor, condição social, credo político ou religioso. Atualmente é presidido 
por José Marcos Soares de Souza, pessoa idõnea, que não recebe nenhuma 
remuneração pelo exercício do cargo que ocupa. Diante do exposto, tendo 
em vista que o Movimento Educart atende plenamente aos requisitos legais 
para a declaração de utilidade pública em nível estadual, honro-me em 
submeter à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.374/2001, do Deputado José Braga, solicitando seja formulado pedido 

de informações ao Ministro da Educação sobre os estudos que vêm sendo 
feitos pelo Conselho Estadual de Educação com vistas à inclusão das 
disciplinas Filosofia e Sociologia no currículo do ensino médio. (-A Mesa da 
Assembléia.) 
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N° 2.375/2001 , do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja 

formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com vistas a 
que seja designado, em caráter definitivo, um Juiz titular para atuar na 
Comarca de Botelhos. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.376/2001 , do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante-Geral 
da PMMG com vistas a que sejam tomadas as medidas que menciona, para 
melhorar a qualidade da segurança pública no Município de Botelhos. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 2.377/2001 , do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas a que se inclua, no 
plano de obras para o exercício de 2002, a construção de imóvel contíguo ao 
Fórum da Comarca de Botelhos, para o funcionamento integrado dos órgãos 
que menciona. (- À Comissão de Transporte.) 

N° 2.378/2001 , do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Direitos Humanos com vistas à instalação 
de Defensoria Pública na Comarca de Botelhos. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

N° 2.379/2001 , do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Fundação Dom Bosco por 
seus 40 anos de atividade. (-À Comissão do Trabalho.) 

N° 2.380/2001 , da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente da HEMOMINAS com vistas a que forneça informações sobre 
o fechamento do plantão nessa fundação.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.381 /2001 , da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a diretoria do ABN AMRO Bank -
Banco Real S.A. pela realização do concurso Talento da Maturidade. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

N° 2.382/2001 , da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Corregedor de Justiça denúncia do Sr. Kenedy José 
Azevedo Queiroz contra o Juiz de Direito Marcus Caminhas Fasciani, da 
Comarca de Coromandel , para as providências cabíveis. 

N° 2.383/2001 , do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado 
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Arruda da Silva, Presidente 
da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru , ocorrido em 1°/7/2001 , no 
município mencionado. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2.384/2001 , da Comissão de Educação, solicitando seja formulado apelo 
ao Secretário da Educação com vistas a que reavalie a exigência de 
escolaridade mínima para determinados cargos, prevista no Edital n° 1/2001 , 
para concurso na área da educação. 

N° 2.385/2001 , da Comissão de Saúde, solicitando seja consignado nos 
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anais da Casa voto de congratulações com a Fundação Nacional de Saúde 
- FUNASA -, o Instituto René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz, em Belo 
Horizonte, e o Prof. João Carlos Pinto Dias pela certificação internacional 
recebida pelo Estado no que se refere à erradicação da transmissão vetorial 
da doença de Chagas pelo Triatoma infestans. 

N° 2.386/2001 , da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhado ao 
Secretário da Saúde pedido de providências com relação à denúncia do Sr. 
Eduardo Afonso de Souza, para que seja evitado o fechamento do Pronto-
Socorro José da Rocha, no Município de Sete Lagoas. 

N° 2.387/2001, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado apelo 
ao Secretário da Educação com vistas a que sejam prestados 
esclarecimentos sobre a proibição contida no Ofício GS 1.306/2001 , dessa 
Pasta. 

Da Bancada do PPS, solicitando seja realizado seminário para debater 
sobre a fome no Estado. (- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados á Mesa requerimentos dos Deputados 
Agostinho Silveira, José Milton, João Pinto Ribeiro (7) e Ambrósio Pinto. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Educação, de Saúde e de Fiscalização Financeira e do Deputado Marcelo 
Gonçalves (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, ilustres visitantes, nesta tarde, tratarei de três assuntos. O 
primeiro, apesar de causar-me indignação, poderia ter sido bem pior. Refiro-
me á decisão, por parte da CEMIG e da Prefeitura da Capital, de proceder ao 
racionamento de energia elétrica no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Sei 
que esse assunto é um pouco enfadonho para os Deputados, já que venho 
me debruçando sobre ele há bastante tempo. Como todos sabem, o nosso 
papel é defender aqueles que aqui nos colocaram e, portanto, esperam que 
os representemos. Evidentemente, não podemos nos cansar de lutar por 
essas questões. 

Desde que foi anunciado o plano nacional de racionamento, ocupamos esta 
tribuna para protestar contra o apagão no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. 
O blecaute geral naquele Anel ainda não aconteceu, porque temos feito todos 
os esforços para impedir essa ação nefasta da Prefeitura de Belo Horizonte e 
da CEMIG, tudo em nome de uma contenção no consumo urbano de energia 
que já foi atingida. Temos notícia de que Belo Horizonte está 5% acima da 
meta imposta pela Câmara de Gestão da Crise Energética. É bom frisar que 
essa crise está acontecendo por total incompetência do Governo Federal, 
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que permitiu o gradual e criminoso esvaziamento das barragens de nossas 
usinas hidrelétricas. 

Vemos que todos os esforços feitos por este Deputado e pelos 
companheiros que nos deram apoio tiveram, de certa forma, peso no não-
desligamento imediato do Anel. A data inicial seria 3/6/2001 , mas o 
desligamento está marcado para começar às 11 h30min da noite de hoje, 
3/7/2001 . E deverá ser parcial, e não, total, como foi fartamente anunciado 
pela CEMIG e pela Prefeitura. Serão mantidas acesas as luzes de todos os 
trevos do Anel , como os do Shopping Del Rey, do Bairro São Paulo, do 
Viaduto São Francisco, do Bairro Califórnia e da Av. Amazonas. Fazemos 
coro com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal e exigimos que os 15 
postes do Km 25, próximo ao acesso a Sabará, no Bairro Nazaré, sejam 
mantidos ligados. Aquela região apresenta altos índices de atropelamento, 
exatamente porque falta ali uma passarela, prometida pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, por meio de acordo assinado em setembro de 1995. Os 
moradores da região tentam, a qualquer hora do dia, cruzar aquele trecho, 
numa corrida contra a morte. E, se faltar luz no Km 25, nobres colegas, 
certamente as mortes aumentarão, e quem assumirá a responsabilidade por 
elas? 

Quero, nesta tribuna, fazer um apelo ao Presidente desta Casa para que 
faça chegar ao Governador do Estado - mais uma vez, já que tive 
oportunidade de entregá-lo ao Governador Itamar Franco - o convênio que 
nós, do Movimento SOS Anel Rodoviário, em setembro de 1995, assinamos 
com o Governo do Estado, com o Governo Federal , por intermédio do DNER, 
e com a Prefeitura de Belo Horizonte. Nesse documento, comprovamos 
fartamente que, com a iluminação dos 26km, feita pelo Governo do Estado, 
diminuímos em mais de 40% os acidentes no Anel Rodoviário. 

Sr. Presidente, quero deixar registrada em ata, na tarde de hoje, a seguinte 
pergunta: quem vai responder pelo provável aumento dos acidentes a partir 
do apagão no Anel Rodoviário de Belo Horizonte? Quero saber se será o 
Governador do Estado, se será o Prefeito da cidade, se será o Ministro dos 
Transportes. É evidente que não sou apologista de uma situação mais grave, 
mas tenho a obrigação de, prudentemente, dizer e insistir que comprovamos 
que diminuímos em mais de 40% o índice de acidentes após a iluminação. E, 
infelizmente, sou obrigado a prever que, provavelmente, os acidentes no Anel 
Rodoviário aumentarão com o apagão. 

Fica, mais uma vez, este registro, e tenho certeza de que falo em nome de 
todos os Deputados. 

Sr. Presidente, outro assunto que me traz a esta tribuna também nos deixa 
indignados: é a repetição de acidentes com composições da Ferrovia Centro 
Atlântica. Oito vagões, transportando soja de Goiás para o Espírito Santo, 



78 
descarrilaram em Belo Horizonte, no pátio da Ferrovia, em General 
Carneiro, da mesma forma que no acidente anterior. Nós, nesta tribuna, 
denunciamos que a Ferrovia tmha a obrigação de fazer investimentos ao 
longo desses trechos para que acidentes não mais ocorressem. Os 
moradores da Zona Leste reclamam, com toda a razão, da falta de segurança 
com as manobras dos trens da Ferrovia Centro Atlântica. Já realizamos uma 
audiência pública para tratar desse assunto, na qual sugerimos 
procedimentos de segurança nessa Ferrovia. Mas a Ferrovia Centro Atlântica 
resiste em adotar ações que evitem acidentes como o de ontem, que não 
causou danos físicos ou patrimoniais aos moradores de General Carneiro. O 
acidente não terminou em tragédia por muito pouco, pois a composição 
trafegava em baixa velocidade. O mesmo não poderemos dizer amanhã 
quando outro trem da Ferrovia Centro Atlântica passar naquele local ou em 
outros trechos fora das dependências da empresa. Apenas no ano passado, 
ocorreram 11 acidentes naquele trecho, de apenas 28km. A Ferrovia Centro 
Atlântica tem que construir, o ma1s rápido possível, um desvio que possibilite 
maior segurança na manobra de seus trens naquela região. Com esse fim, 
estamos enviando ofício à diretoria da Ferrovia Centro Atlântica, exigindo 
explicações quanto à imediata construção do desvio que poderá pôr fim aos 
constantes acidentes na região. Caso a empresa protele mais uma vez, 
vamos estudar o assunto junto ao Ministério dos Transportes, pedindo a 
intervenção federal nessa Ferrovia. Vejo aqui o ilustre Deputado Álvaro 
Antônio, que presidia na oportunidade a Comissão de Transporte, que nos 
possibilitou fazer uma audiência pública e trazer aqui a Ferrovia Centro 
Atlântica para conversarmos sobre esses inúmeros acidentes. Ela se 
comprometeu com a comunidade belo-horizontina, especialmente com a 
comunidade da Zona Leste, em fazer melhorias naquele trecho. Infelizmente, 
até agora, muito pouca coisa ou nada foi feito. 

Estamos aqui, em nome da população e dos moradores da região Leste da 
cidade, para denunciar o descaso dessa Ferrovia, que insiste em não fazer 
aquilo com que se comprometeu conosco nesta Casa, junto aos moradores, 
a fim de minimizar os problemas daquela região. Portanto, trago, mais uma 
vez, essa denúncia. Estamos procurando o Ministério Público e o Ministério 
dos Transportes para exigir respeito para com a população belo-horizontina. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, outro assunto que me traz a esta tribuna é, 
também, uma falta de respeito muito grande. Nos anos 70, os governantes 
militares de plantão, apoiados por boa parte da mídia, vangloriavam-se de 
viver num Pafs jovem, em que a esmagadora maioria da população estava 
abaixo dos 15 anos de idade. De lá para cá, muita coisa mudou, 
principalmente porque chegou ao fim o governo militar, e a democracia 
brasileira foi restaurada; hoje, escolhemos diretamente todos os dirigentes 
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públicos. Da mesma forma, podemos fazer pressão para mandar para casa 
os polfticos ou dirigentes que usam de meios ilfcitos para obter benefícios 
para si ou para outros. 

Vivemos momentos cruciais em termos econômicos e sociais, mas 
conquistamos a liberdade de expressão. Ter cidadania plena é não aceitar 
imposições goela abaixo, como tentou e ainda tenta, a todo o momento, o 
Governo Federal. O plano de racionamento de energia, que pune duplamente 
todos os cidadãos, é um exemplo dessas imposições "anticidadãs". 

Apesar dos que insistem em impor aos brasileiros modelos ditados por 
instituições internacionais, o País hoje está melhor. Já não somos uma 
Nação tão jovem. Pelo contrário, as campanhas de controle de natalidade, 
instituídas pelos governos militares sob a coordenação de organ izações 
estrangeiras, e a disseminação desenfreada de anticoncepcionais reduziram 
sensivelmente a população brasileira. A fecundidade caiu de 6,2% para 2,4%, 
em 1997. Por meio de dados fornecidos pelo IBGE, constatamos que esse 
resultado acarretou grande impacto sobre a estrutura etária, reduzindo 
continuadamente a proporção de crianças e jovens. 

Proporcionalmente à queda da mortalidade infantil , ocorre o prolongamento 
da expectativa de vida dos brasileiros. Assim, ainda segundo o IBGE, a 
Tábua de Vida de 1998, referente a uma pessoa de 40 anos, seria de mais 
33 anos de vida, enquanto aquela com 60 anos viveria, em média, mais 17 
anos. 

A população acima dos 60 anos cresce de forma geométrica, o que, de 
certa forma , mostra a melhoria na qualidade de vida, o que prolonga a 
existência das pessoas, mas, ao mesmo tempo, traz preocupações; por 
exemplo, o respeito aos direitos e às garantias fundamentais dos mais 
velhos, os quais, infelizmente, não são acatados. 

Foi pensando nessa situação que apresentamos o Projeto de Lei n° 
1.611 /2001, que será discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Nossa 
proposição dispõe sobre a prioridade de tramitação de procedimentos 
administrativos, direta ou indiretamente, para todos os mineiros ou residentes 
em Minas com idade igual ou superior a 65 anos. Trocando em miúdos: 
estamos tentando devolver aos mais velhos o direito de utilizar 
imediatamente os benefícios que as instituições públicas ou privadas 
deveriam lhes garantir. 

Dessa maneira, uma pessoa que está aguardando a remoção de uma 
escola ou de uma cidade para outra, aguardando a resolução de sua 
transferência, de revisões pensionais ou salariais, de aposentadorias 
irregulares e ações indenizatórias, entre outros direitos individuais, terão, 
após a aprovação dessa lei, prioridade total de atendimento, ou seja, sairão 
do final para o inicio da fila. 
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Sabemos que a Justiça está abarrotada de processos, o que não justifica 

que esses cidadãos sejam atendidos ou não somente após a morte. Em 
nosso gabinete, mais de 50% dos pedidos são para liberação de verbas 
retidas pelo Governo. Este é o caso, só para citar alguns, de Maria Onofre 
Freitas, de Pitangui; Luis Pavão, de Nanuque; Joanny Henrique de Morais, de 
Varginha; Maria Nadege Andrade Moura, de Belo Honzonte. Todos esses 
cidadãos lutam há anos para que soluções sejam tomadas com maior 
urgência. E é essa a nossa intenção com o Projeto de Lei n° 1.611 /2001 ; 
contamos com o apoio de todos os colegas à sua aprovação. 

O Deputado Alvaro Antônio (em aparte)* - Deputado Márcio Cunha, estou 
ouvindo atentamente o pronunciamento de V . Exa., que, aliás, tem 
demonstrado preocupação especial quanto à Capital mineira. É justo, porque 
V . Exa. foi Vereador por Belo Horizonte durante 16 anos. Com relação ao 
anel rodoviário, concordo com V. Exa. até determinado ponto, porque não lhe 
podemos dar um tratamento só e todo especial. Acredito que alternar a 
iluminação dessa importante via, aliás, a única via expressa que temos, já 
seria uma contribuição para a economia de energia . A preocupação é válida. 
Mas temos outros corredores importantes na cidade, como a Avenida 
Amazonas, a Rodovia 381 , que vai para São Paulo, e a BR do Rio de 
Janeiro. Temos que achar um denominador comum para tratamento dessas 
vias. 

Com relação ao problema da Ferrovia Centro Atlântico, a diretoria da 
empresa compareceu a uma audiência pública realizada pela Comissão de 
Transportes e prometeu tomar todas as providências necessárias para 
diminuir os acidentes. A Centro Atlântico não tem nenhum órgão fiscalizador. 
A RFF está sendo extinta. Preocupamo-nos com tais empresas, porque o 
Governo Federal pode não cuidar da fiscalização dessas entidades, que 
estão sendo privatizadas. Temos que ficar atentos a isso. 

O Deputado Márcio Cunha* - Muito obrigado. 
Quero agradecer ao ilustre Deputado Olinto Godinho, que, neste momento, 

preside a sessão e sempre apoiou as nossas iniciativas em Belo Horizonte, 
como a questão do anel rodoviário. O Presidente sabe que preocupamo-nos 
com o anel porque o Governo Federal e a Prefeitura não cumpriram a sua 
parte no acordo. Portanto, o Deputado Olinto Godinho sabe que o Deputado 
Alvaro Antônio tem razão em parte. Mas a Avenida Amazonas já se encontra 
bem sinalizada, e o seu piso está bom. Não está na mesma situação em que 
se encontra o anel rodoviário. 

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

Deputadas, pessoas que se encontram nas galerias, telespectadores, vamos 
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tratar de dois assuntos. Primeiro, vamos falar sobre os 144 anos de Montes 
Claros, vovó centenária, a capital do Norte de Minas. Por isso, tem atraído 
algumas desvantagens, como um pouco do êxodo rural. Aos 300 mil 
habitantes de Montes Claros, os nossos parabéns por estar trabalhando e 
construindo aquela capital. Às pessoas do Norte de Minas, os nossos 
parabéns, porque acredito que quase a metade da população de Montes 
Claros seja oriunda de outros lugares. 

Sabemos, no entanto, que Montes Claros vive um problema grave. 
Tramitam, no fórum, várias denúncias que precisam de respostas: denúncias 
de grandes compras de medicamentos sem licitação, com entrega até oito 
meses depois da compra; denúncias de empresas que participaram de 
licitações a convite da Prefeitura, e o dono de uma empresa é marido da 
dona da segunda empresa e é pai e mãe do dono da terceira empresa; 
publicações de jornais de outros Estados já demonstraram os resultados. 
Portanto, pelos 144 anos de Montes Claros, cumprimentamos a população e 
pedimos à justiça e à Promotoria Pública que avaliem com carinho tais 
suspeitas de irregularidades. 

Hoje gostaria de falar para o Governador Itamar Franco e o Vice-
Governador Newton Cardoso. Ambos, sabedores da situação grave em que 
se encontra a população do Norte de Minas, com falta de água, perda de 
80% da agricultura familiar, fizeram com que, no dia 2 de abril , fosse lançado 
o programa emergencial de combate à seca. Ele distribui, com recursos do 
Governo Estadual , cestas básicas, para amenizar a fome, mas já deveria ter 
liberado vários caminhões-pipa, porque há muita gente sem água até para 
abastecimento humano, além de equipamentos de vários poços artesianos. 
Acontece, Governador Itamar Franco e Vice-Governador Newton Cardoso, 
que a burocracia de algumas Secretarias tem feito com que eles não sejam 
liberados, porque, até hoje, não chegou à COPASA a dotação orçamentária 
com que será conduzido o Programa. Os convênios com os donos dos 
caminhões-pipa só poderão ser assinados quando houver a dotação 
orçamentária. Já estive na COPASA hoje, já liguei para o Secretário José 
Augusto Trópia, falei com sua amável Chefe de Gabinete, O. Helenice, já falei 
com o Secretário de Obras, Marco Antõnio. A informação que temos é a de 
que a Procuradoria iria despachar o documento hoje e levá-lo ao Governador. 
Queremos acreditar que essas colocações sejam verdadeiras e hoje o 
documento chegue a suas mãos. Caso não chegue, Governador Itamar 
Franco e Vice-Governador Newton Cardoso, gostaríamos que os senhores, a 
partir do nosso pronunciamento, cobrassem a quem de direito que essa 
burocracia fosse resolvida e o Programa fosse imediatamente implantado. 

Depois que a dotação tiver sido feita, a COPASA receberá os dados das 
pessoas que estão em campo, levantando as prioridades dos municípios, e 
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os caminhões-pipa poderão ter os convênios assinados. Agora, a situação 
é extremamente dolorosa e emergencial, e alguns poucos foram liberados, 
porém com a verba da COPASA, e não com a de emergência. 

Governador Itamar Franco e Vice-Governador Newton Cardoso, fica o 
nosso recado: que as pessoas tão assoberbadas de serviço agilizem esse 
processo burocrático e o liberem neste mês de julho. Ressalto que a 
Comissão de Defesa Civil tem feito um excelente trabalho, com a entrega de 
cestas básicas e a busca de doações da população de Belo Horizonte, que 
tem sido tão solidária com o Norte de Minas. Esperamos que a burocracia 
seja vencida e aquele povo possa receber, simplesmente, água para beber, 
manter a família e sobreviver naqueles rincões, até que cheguem as 
próximas chuvas. 

Está dado nosso recado, em nome de uma população que está sofrendo 
muito, pois, certamente, a pessoa em que o papel pára, graças à burocracia 
estatal, não sabe o tamanho do sofrimento de uma senhora que coloca uma 
lata d'àgua na cabeça e caminha 1 Okm; um caminhão-pipa, logo que essa 
burocracia terminar, poderá amenizar tal sofrimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite- Sr. Presidente e Srs. Deputados, hoje, pela 

manhã, iniciei minhas palavras fazendo uma homenagem aos 144 anos de 
emancipação polftico-administrativa de Montes Claros, a qual renovarei neste 
início de tarde. Temos realmente que renovar essa homenagem aos 144 
anos da quinta maior cidade de Minas, nesse momento especial em que a 
cidade sofre muito pela falta de uma administração que volte suas vistas para 
os graves problemas de grande parte daquela população. 

Desde que comecei a vida pública, há 27 anos, com a base polftica 
naquela cidade, fui o Vereador mais votado de sua história; Deputado 
majoritário na última eleição; seu Prefeito por duas vezes; Deputado Federal ; 
Deputado Estadual; e, por isso, conheço bem a alma e o sofrimento desse 
povo. 

Hoje, Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos assistindo a uma absoluta 
falta de governo e interesse da Prefeitura, instalada em um prédio majestoso, 
que tivemos a honra de construir e que está abandonado, sem que o povo 
nada tenha que fazer lá dentro. Não existe nenhum projeto, programa ou 
obra de vulto. Para se ter uma idéia, a atual administração, em seu segundo 
mandato, até agora, não conseguiu inaugurar uma obra sequer que tenha 
iniciado. 

Deixamos o setor de saúde funcionando, com uma estrutura montada e 
uma fábrica de genéricos produzindo 25 qualidades de medicamentos, muito 
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antes de se falar nesse tipo de remédio no Brasil, mas, hoje, 
desmantelaram o setor e, em seu lugar, não colocaram nada: os postos de 
saúde da cidade não estão em funcionamento. 

Portanto, no aniversário dos 144 anos de Montes Claros, faço uma 
homenagem ao povo dessa cidade, por estar resistindo bravamente à falta de 
governo. Esperamos que, em breve, esse sofrimento acabe. Receba o povo 
de Montes Claros, através das ondas da TV Assembléia, a nossa 
homenagem pela resistência, luta e dificuldades, como o desemprego, que 
vem enfrentando. 

Apesar disso, o montes-clarense tem aquele sentimento de mineiridade e 
de muita confiança. Expectativa maior estão tendo o Norte de Minas e o 
Jequitinhonha com relação a uma obra que está prestes a se iniciar, 
provocando, em suas proximidades, grande rebuliço e entusiasmo. Refiro-me 
à Barragem de lrapé. Nesse fim de semana, visitei a cidade de Turmalina, 
mais especialmente o Distrito de Caçaratiba, que, muito breve, será banhado 
pelas águas da futura barragem. Seja em Josenópolis, que fica do lado 
esquerdo do rio Jequitinhonha, seja em Grão-Mogol, em Cristália, seja na 
margem direita, em Berilo, em Turmalina, em Caçaratiba e em outras cidades 
ao redor, percebemos que há grande expectativa, não apenas pelos 
empregos que serão gerados, mas também pelo futuro do Norte de Minas. 
com o aporte de energia elétrica nesse momento de apagão, e ainda pela 
possibilidade de irrigação de milhares de hectares daquela região. Trata-se 
de expectativa positiva que está sendo levada em conta pelo Governo Itamar 
Franco e Newton Cardoso. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, nesta oportunidade, parabenizamos esta 
Casa por ter aprovado, na semana passada, um projeto de lei de nossa 
autoria, transformando em lei o decreto que cria a APA-Sul , Area de Proteção 
Ambiental Sul. Esse projeto estava pronto para ir a Plenário, mas, por falta de 
vontade política, ficou paralisado. Eis que, lamentavelmente, ocorreu o 
rompimento da barragem em Macacos, e cinco operários foram soterrados. 
Toda a opinião pública, na expectativa de medidas concretas, levantou-se. 
Esta Casa, que estava com esse projeto para ser votado, colocou-o logo em 
votação. Contamos com a participação do Deputado Fábio Avelar, a quem 
agradeço. No dia, estava em Alfenas, com a Comissão de Direitos Humanos 
desta Casa, acompanhando denúncias de corrupção e de tortura que 
estavam acontecendo na cadeia pública daquela cidade , ocasião em que tive 
a alegria de saber que foi aprovado esse projeto de nossa autoria, em 2° 
turno. Hoje, irá para a redação final. Finalmente, haverá uma lei para ordenar 
o funcionamento do meio ambiente na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, será 
realizado o chamado zoneamento ecológico e econômico, que nada mais é 
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que um projeto amplo para dispor sobre aquelas áreas, que terão o 
incentivo para algumas atividades e o não-incentivo para outras. Por 
exemplo, é certo que as mineradoras não terão esse incentivo, porque não 
há mais lógica para esse trabalho em quantidade e, sobretudo, em 
profundidade na RMBH. Por outro lado, as atividades turísticas serão 
incentivadas, porque essa região é carente de opções de lazer. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, trago um assunto como tema de fundo do 
meu pronunciamento, que diz respeito a essa viagem feita pelo Governador 
Itamar Franco ao Sul do Pais. Já falaram sobre isso nesta Casa, pelas vozes 
de pessoas que têm usado o ódio como argumento maior. Esse assunto já foi 
ventilado inúmeras vezes por pessoas que, em vez de agirem com o coração 
ou com a cabeça, têm agido com o fígado, ou seja, com a inveja, com as 
reações menores e com o comportamento hostil de alguns integrantes da 
Oposição nesta Casa. O Sr. Governador viajou para a Foz do Iguaçu. Não 
tenho procuração para defendê-lo, mas não podemos aceitar que se faça um 
cavalo de batalha ante qualquer episódio envolvendo a pessoa do nosso 
Governador, que está crescendo para ser o próximo Presidente da 
República. 

O Sr. Governador, que também se julga cidadão, como qualquer um de 
nós, pode ter suas vontades, como a de passear num fim de semana, por 
ocasião de seu aniversário. Sai de Belo Horizonte e é visto em Foz do Iguaçu 
fazendo o que qualquer um pode fazer. A imprensa nacional prestou atenção 
no gesto do Governador porque aonde vai Itamar Franco, a imprensa 
brasileira vai atrás, por ser ele, hoje, a figura mais expressiva da política 
nacional. E seguem-se as interpretações do jornal "Estado de Minas", na 
edição de sexta-feira passada, assinadas pelo colunista Batista Chagas de 
Almeida, um dos melhores articulistas da imprensa mineira, que diz, em sua 
nota: "Itamar pegou um vóo da Gol para São Paulo, onde pegou um vóo da 
Varig para Foz do Iguaçu, tudo pago de seu próprio bolso". O que há de 
errado nisso? Deveríamos aplaudir o Governador, que, ao invés de usar 
jatinhos do Palácio da Liberdade, paga suas próprias passagens. O que o 
jornalista Batista Chagas de Almeida também lembrou é que a viagem que 
Eduardo Azeredo fez a Foz do Iguaçu está sendo investigada pelo Ministério 
Público, porque foi feita em avião do Governo do Estado de Minas Gerais. O 
mesmo jornal, que noticia a ida do Governador Itamar Franco a Foz do 
Iguaçu, pagando sua passagem e fazendo suas compras como qualquer 
cidadão comum, em sua pág. 2 estampa a seguinte manchete: "Ministério 
Público investiga Azeredo". Viagens feitas com avião do Palácio: no feriado 
de finados de 1995, Azeredo, Walfrido e familiares foram a Angra dos Reis; 
no carnaval de 1997, Walfrido e familiares foram a Angra dos Reis; na 
Semana Santa, Walfrido e familiares foram a Angra dos Reis; em janeiro de 
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1998, Eduardo Azeredo e familiares foram a Foz do Iguaçu; em janeiro de 
1995, Eduardo Azeredo e familiares foram a Ilhéus; na Semana Santa de 
1997, Azeredo e família foram a Ilhéus; em 1°/5/98, Walfrido e fam!lia foram a 
Parati. Todas essas viagens foram feitas com aviões pagos pelo contribuinte 
mineiro. Também outras irregularidades estão sendo investigadas: 38,46% 
dos processos não possuem notas fiscais de serviços prestados; 53,85% não 
possuem justificativas demonstrando a necessidade da viagem. Pergunto: O 
que terão ido fazer os Srs. Governador e Vice-Governador em Ilhéus, Angra 
dos Reis e Foz do Iguaçu? 

Talvez o Governador Azeredo tenha ido a Foz do Iguaçu fazer compras 
junto com os camelôs, em Ciudad del Leste ou em Foz do Iguaçu. Só que, ao 
contrário de Itamar, fez essa viagem com avião do Governo e, ao contrário de 
Itamar, deve ter passado despercebido pelos camelôs, até porque não tinha e 
não tem nenhuma projeção nacional para ter destacada sua presença 
naquele local. 

Temos de desmistificar, não podemos criticar práticas, buscando erros na 
atitude do atual Governador, erros que foram cometidos no Governo 
passado, há pouco tempo, e que estão sendo investigados pelo Ministério 
Público Estadual. Queremos que se faça justiça. 

Não vejo nenhuma atitude ilegal por parte do Governador Itamar Franco, 
que quis passar seu aniversário natalício em uma cidade do Sul do País. Se 
ele, por acaso, atravessou a ponte, não quer dizer com isso que fez uma 
viagem internacional, deixando Minas Gerais sem Governo. Estava no Rio 
Grande do Sul e, com poucos passos, atravessou a fronteira. 

Não é possível, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que venha a ser 
sacrificado, a não ser que isso seja uma nuvem de fumaça para tirar a 
atenção da opinião pública sobre as verdadeiras irregularidades que estão 
sendo denunciadas acerca de viagens do Sr. Eduardo Azeredo e seu Vice-
Governador para Ilhéus, certamente para hotéis cinco estrelas, para Angra 
dos Reis, para as delícias das praias cariocas e para outras regiões, usando, 
vergonhosamente, aeronave do Governo, como se os aviões do Palácio se 
misturassem com suas propriedades particulares. Isso tem de ser dito, para 
que não cometamos, todas as horas, aqui desta tribuna, essas injustiças 
contra o Governador Itamar Franco. 

Itamar está crescendo nas pesquisas eleitorais, para desespero de 
Fernando Henrique, dos tucanos, que, ao que vejo, estão debandando para 
outros partidos, porque ninguém quer ser sócio do "Titanic" que está 
afundando, que é o Governo Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, visitantes, trabalhadores, a maioria dos senhores já ouviu falar da 
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história vitoriosa de minha querida terra natal, lbirité, sobretudo de uma das 
maiores obras educacionais de Minas e do Brasil: a Fundação Helena 
Antipoff. Foi criada em 1939, por D. Helena, que aqui chegou em 1929, 
oriunda da Rússia; era mestra, professora, cientista , uma pessoa culta, 
altamente letrada, portadora do dom divino de servir, ensinar, educar os 
jovens. 

Quero fazer uma menção especial ao momento vivido pela Fundação 
Helena Antipoff. Há alguns anos, encontrava-se relegada a segundo plano, 
mas, de uns tempos para cá, devido ao desprendimento, à visão, à 
capacidade administrativa de nossos governantes, toma um novo alento para 
continuar sua missão histórica de servir a lbirité e a Minas Gerais. 

Há uns dois anos, D. !rene Pinheiro, professora com mais de 50 anos de 
vida a favor da Fundação, encontra-se na Presidência dessa grandiosa e 
inestimável obra e, com sua competência, capacidade, seu dom de 
administrar, conseguiu reestruturar, reencontrar o caminho vitorioso dessa 
obra vitoriosa. Ao seu lado, está o incansável Ministro Murílio Hingel, homem 
intel igente, de grande visão e sensibilidade peculiar, principalmente quanto à 
grande preciosidade que é a Fundação Helena Antipoff. 

Assim sendo, iniciou-se uma luta difícil , árdua, sacrificante, mas muito 
gratificante. E hoje, de forma especial, faço uso desta tribuna para me referir 
a um decreto assinado pelo Governador Itamar Franco na semana passada: 
Decreto n° 41.733, de 7/6/2001 . O Governador Itamar Franco, homem 
público vitorioso, inteligente e sábio, homem público empreendedor, vem 
realizar, de forma maravilhosa, um sonho antigo da mestra Helena Antipoff, 
de lbirité, dos nossos jovens, da nossa comunidade: assinou o decreto que 
institui, efetiva e definitivamente, o curso superior na Fundação Helena 
Antipoff, a começar com a formação de professores, o que, sem sombra de 
dúvida, vai atender milhares de jovens do Estado. 

Portanto, quero parabenizar essas pessoas, esses dirigentes, esses 
governantes e, sobretudo, o Presidente Itamar Franco, por realizar, edificar 
esse sonho de D. Helena Antipoff. Na condição de ex-aluno daquela escola e 
de Deputado majoritário no Município de lbirité, tenho certeza absoluta de 
que D. Helena Antipoff se encontra feliz e realizada por assistir, lá, de cima, a 
um Governador da mais alta estirpe dar continuação a seu sonho de mais de 
50 anos. 

Portanto, quero, neste momento histórico da vida educacional de lbirité, de 
Minas Gerais e do querido Brasil, registrar a importância, a relevância, o 
significado histórico e educacional desse decreto assinado pelo Governador 
Itamar Franco na semana passada. Alguns governantes aqui estiveram para 
destruir, diminuir essa obra, mas outros, como Murílio Hingel e o Governador 
Itamar Franco, vêm reerguer essa preciosidade que é a obra deixada por D. 
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Helena Antipoff. 

Parabéns, Governador. Que essa instituição continue a ter muita 
credibil idade e a apresentar uma folha de serviços importantfssima a Minas e 
ao Brasil. 

Por fim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero chamar a 
atenção para um tema de suma importância. Após alguma insistência de 
nossa parte e de alguns Deputados, foi instituída a Comissão Espec1al para a 
Rediscussão da Lei Robin Hood, da qual fu i designado relator pelo 
Presidente Alberto Bejani. É uma Comissão muito importante para os 
destinos de Minas, principalmente para os municípios carentes. O tempo de 
sua duração é curto. Devido ao recesso de julho, no mês de agosto, a nossa 
agenda será muito intensa e movimentada. Peço aos Deputados que fiquem 
atentos, participem dos debates, dando subsídios e informações, a fim de 
que os recursos expressivos - 25% do ICMS - sejam, após debates e 
discussões de alto nível, direcionados principalmente para aqueles que mais 
necessitam do apoio desta Assembléia e do Governo Estadual. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Sra. Presidente, Srs. Deputados, senhores 

da imprensa, visitantes que engrandecem esta Casa; ocupo esta tribuna para 
fazer um registro da maior importância sobre uma causa humanitária. A 
Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado, com o apoio 
da Rede Globo de Televisão, instituíram uma campanha de solidariedade e 
cidadania em favor das vitimas da seca no Norte de Minas e no vale do 
Jequitinhonha. A campanha está arrecadando donativos que serão 
distribuídos à população dos 141 municípios declarados em estado de 
calamidade pública, além de 64 municípios em situação de emergência. Até 
sábado, dia 30 de junho, foram arrecadadas 90 mil cestas básicas para as 
famílias que não têm nenhum tipo de alimento. 

Na próxima sexta-feira, dia 6 de julho, um comboio composto por sete 
caminhões, coordenado pela Defesa Civil, partirá de Belo Horizonte com 
destino àquela região; nos Municípios de Pai Pedro e Araçuai os problemas 
são mais graves. A campanha de recolhimento de donativos para diminuir os 
efeitos da seca na vida da população do Norte de Minas e do vale do 
Jequitinhonha irá até o mês de agosto. 

As pessoas que têm solidariedade e desejarem fazer doações podem se 
dirigir à Rua Tenente Vitorino, 71 , Bairro Santa Teresa, ou ligar para os 
telefones 3482-4898 e 3250-2111 , que a Defesa Civil mandará buscar os 
donativos. Iniciativas como essas merecem o nosso aplauso e a adesão 
popular, pois as instituições governamentais, em parceria com a Rede Globo, 
dão exemplo de integração em torno de uma causa nobre. Entretanto, Srs. 



88 
Deputados, o que nos envergonha e humilha é saber que, entra ano, sai 
ano, temos de conviver com esse flagelo num país tão rico, mas tão injusto, 
num país cujos dirigentes pouco se preocupam com políticas públicas que 
possam corrigir esses terríveis níveis de desigualdade social e regional. É 
preciso que este parlamento, principalmente no segundo semestre, quando 
estará tramitando o orçamento do Estado, tenha toda a atenção, quando fizer 
emendas ao orçamento, para direcionar programas que dêem oportunidade a 
essas populações de desenvolver, e não estar sempre sujeitas a causas 
humanitárias, que são nobres, mas, de forma nenhuma, resolvem os graves 
problemas. 

Gostaria, também, de informar aos nobres pares que a Bancada do PPS, 
reunida, resolveu apresentar um requerimento à Mesa, propondo que, no 
início do próximo semestre, seja realizado um seminário sobre as causas e 
as conseqüências da fome. Tem de ser já, em agosto, para que possamos, 
depois de ouvir todos aqueles que têm envolvimento com as causas socia1s, 
durante a tramitação do orçamento, ter um programa social que não só 
combata a fome, mas também o desenvolvimento. 

O nobre Deputado Dinis Pinheiro, que me antecedeu nesta tribuna, falou 
sobre a lei Robin Hood, que foi votada na legislatura passada, no Governo 
de Eduardo Azeredo, e tantos ganhos proporcionou a vários municípios. 
Acho que é um momento importante: quando estivermos discutindo os 
critérios da Lei Robin Hood, possamos inserir critérios que corrijam injustiças 
como essas. 

A Deputada Maria Olívia (em aparte)- Deputado Márcio Kangussu , gostaria 
de elogiar seu pronunciamento. Devo dizer a V. Exa. que a campanha da 
cesta básica é muito nobre, assim como a solidariedade do povo, mas nós, 
que temos um trabalho social muito grande e de muitos anos, sabemos que a 
cesta básica não resolve. Não sou Deputada votada na região de V. Exa., 
que é muito pobre, mas, na minha região, também existem carências. 

É preciso, realmente, que o Governo Federal e o Estadual amenizem o 
sofrimento. Lamentamos ver, principalmente agora, pela Rede Globo, 
pessoas morrendo de fome. Ficamos pensando: há quantos anos existe 
aquela seca, aquela miséria, as pessoas morrendo de fome, a mãe dizendo 
ao filho que não tem nada para fazer? Esperamos que, um dia, tanto o 
Governo Estadual quanto o Federal arranjem uma solução, porque o povo 
quer o trabalho. O pai quer dar comida ao filho com o suor do seu trabalho, 
quer emprego. 

Queremos cumprimentar, principalmente, a Rede Globo, que faz esse 
trabalho imediato. Que isso sirva de alerta para que o Governo Estadual e o 
Federal tomem consciência da sua responsabilidade e amenizem a fome não 
só do Norte de Minas, mas também do Nordeste brasileiro. Muito obrigada 
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pelo aparte. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Agradeço à nobre Deputada Maria OHvia. 
Tínhamos absoluta certeza de que poderíamos contar com sua solidariedade, 
competência e atuação parlamentar para ajudar-nos nessa luta. 

V. Exa. chamou atenção para o fato de que a Rede Globo faz um belo 
trabalho. Todos temos de louvar o trabalho de arrecadação de alimentos, 
mas talvez o maior trabalho da Rede Globo seja mostrar a miséria que 
grassa neste País. Ontem, Deputado Marco Régis, o "Jornal Nacional", da 
Rede Globo, fez uma reportagem em que mostrou que 50 milhões de 
criaturas neste País vivem abaixo da linha de pobreza, ou seja, com menos 
de R$80,00 por mês. Pergunto a V. Exa .. Deputado Marco Régis, e a todos 
aqui até quando os poderes públicos, e até nós mesmos, iremos abusar da 
paciência dos miseráveis deste Pais, sem lhes dar condições de crescer. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Quero parabenizar V. Exa., 
Deputado Márcio Kangussu, não só por trazer o tema à tribuna desta Casa, 
mas pela sua iniciativa junto à nossa bancada. Na verdade, a modéstia de V. 
Exa. de ser o mentor da idéia de promover, nesta Casa, um seminário 
incorporou-nos a todos, Deputado Wanderley Ávila, que ora preside esta 
sessão; Deputado Luiz Menezes, nosso companheiro, e Deputado Fábio 
Avelar, que neste momento está numa reunião da Comissão do Meio 
Ambiente. 

V. Exa. foi feliz na iniciativa de pensar na promoção desse seminário, 
porque o debate do tema da miséria e da fome nunca será demais. Demais é 
as pessoas passarem fome. Isso é redundância mas tem de ser mostrado, 
permanentemente, para aquelas pessoas insensíveis, de coração petrificado, 
dos usurários, que pensam que vão carregar, depois da morte, a riqueza que 
amealham, muitas vezes às custas da exploração do capital , do comércio de 
drogas, de todas as atividades ilícitas; dos banqueiros que exploram este 
País e que nunca se contentam com o que lucram, que se enriquecem com a 
inflação ou com a estabilidade econômica. 

Por isso, quando vimos ontem e semana passada aquela série de 
reportagens que chocou a população, achei que devia ser assim mesmo. 
Tem que causar impacto, porque temos que nos mobilizar numa luta 
cotidiana que se faz no nosso território político. Temos que promover 
mudanças no País buscando a justiça social através de melhor distribuição 
de renda. O nosso País é dos maiores de concentração de renda do planeta . 
Temos que mostrar, demonstrar e propugnar por essa transformação social. 
Tenho certeza que é isso que V. Exa. propõe quando busca trazer mais 
seminário a esta Assembléia Legislativa. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Deputado Marco Régis, além de 
Parlamentar, antes de tudo é médico e humanista, já deve ter se defrontado, 
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vánas vezes, com pessoas desnutridas. E a causa da moléstia era fome. 
Folgo-me de ter como colega de Bancada os Deputados Marco Régis, Luiz 
Menezes, Fábio Avelar e o Presidente da sessão, Deputado Wanderley Ávila, 
porque aqui estaremos numa vigília cívica, cobrando e denunciando o 
descaso em que os poderes públicos deixam os miseráveis e os famintos do 
País. A ganância de poucos contribui para a miséria de muitos. Não vamos 
concordar mais com essa situação. 

Sr. Presidente, é bom que se use também essa tribuna para fazer um 
alerta. O ano que vem é eleitoral e nessas regiões pobres aparecem alguns 
políticos que não tem o mínimo compromisso com aquelas regiões, 
oferecendo o céu e o mel porque aproveitam da situação de miséria daqueles 
pobres coitados. Sabem que aquela população só enxerga o momento. Não 
enxerga o ontem nem o amanhã. A perspectiva do amanhã para eles é 
sombria e, ás vezes, não permite que os legítimos representantes dessas 
regiões, onde a miséria está cada vez mais patente, façam o seu trabalho 
parlamentar e político. 

Vamos estar vigilantes a tudo isso. Desta tribuna, nas comissões temáticas, 
na imprensa e onde pudermos ter voz iremos externá-la. O nosso propósito, 
mesmo que utópico, é "fome zero". Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência não poderia 
se furtar à oportunidade de cumprimentar o Deputado Márcio Kangussu pelo 
excelente trabalho que presta a esta Casa. S. Exa. sente na pele e é 
autêntico representante do vale do Jequitinhonha na Casa. 

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

18 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo outros 
oradores inscritos, 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. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos 

termos da Decisão Normativa da Presidência no 9, os Requerimentos n°s 
2.382/2001 , da Comissão de Direitos Humanos; 2.384/2001 , da Comissão de 
Educação; e 2.385 e 2.386/2001 , da Comissão de Saúde. Publique-se para 
os fins do art. 104 do Regimento Interno. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Peço a V. Exa. que encerre a reunião, uma 

vez que não temos quórum para a continuação dos trabalhos. 
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O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, solicito a 

recomposição de quórum. 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - É regimental. A Presidência 

solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a 
recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam à chamada 35 

Deputados, que somados aos 8 em Comissões, perfazem o total de 43 
Deputados, número suficiente para a continuação dos nossos trabalhos. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 
56/2001, do Deputado Mauro Lobo e outros. Pelo PMDB: efetivo - Deputado 
Geraldo Rezende; suplente - Deputado Dimas Rodrigues. Pelo PPS: efetivo -
Deputado Marco Régis; suplente - Deputado Márcio Kangussu. Pelo PSB: 
efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputado Chico Rafael. 
Pelo PSD: efetivo - Deputado Antônio Genaro; suplente - Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva. Pelo PT: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente -
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Designo. A Área de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 628 Reunião Extraordiária, do Requerimento n° 2.347/2001 , do 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; de Saúde - aprovação, 638 Reunião 
Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.493/2001 , da Deputada Elbe Brandão; 
1.503/2001 , do Deputado Adelino de Carvalho; 1.531/2001, do Deputado 
Bilac Pinto; e 1.535/2001 , do Deputado Anderson Adauto; e dos 
Requerimentos n°s 2.262 e 2.295/2001 , da Comissão de Direitos Humanos, e 
rejeição do Requerimento n° 2.300/2001, do Deputado Djalma Diniz; e de 
Educação - aprovação, na 178 Reunião Extraordinária, do Projeto de Lei n° 
769/99, do Deputado Marcelo Gonçalves (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, requerimento do Deputado João Pinto Ribeiro 
(7), solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 612/99; e dos 
Pareceres da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade dos Projetos 
de Lei n°s 435, 611 , 648 e 723/99 e 869 e 908/2000; nos termos do inciso VIl 
do art. 232, c/c o art. 141 , do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
José Milton, em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 
462/99; e, nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141 , do Regimento 
Interno, requerimento do Deputado Agostinho Silveira, em que solicita a 
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inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.176/2000. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei no 694/99, do Deputado João Batista de 
Oliveira, que dispõe sobre sanções às práticas discriminatórias contra a 
pessoa em virtude da sua orientação sexual. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira - Caro Presidente, Deputado Antõnio 

Júlio, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, trabalhadores da área da educação 
presentes, trabalhadores do Bingos presentes, militantes do movimento dos 
"gays" e das lésbicas de Belo Horizonte, Grupo Guri , Associação dos 
Travestis de Belo Horizonte e todas as entidades representativas, cabe a 
mim prestar-lhes um esclarecimento. 

Sobre esse projeto, relatado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, em 
1999, na Comissão de Justiça, emitiu-se parecer pela inconstitucionalidade. 
Posteriormente, por solicitação deste Deputado, a Consultoria desta Casa se 
aprofundou na matéria, apresentando proposta de substitutivo que corrigia a 
inconstitucionalidade apontada pelo relator. Solicitamos a rejeição desse 
parecer em função de fato novo, sendo que temos, da Consultoria Jurídica da 
Assembléia, nova versão do projeto, que a ele será anexada durante sua 
tramitação. Trata-se de projeto de cidadania, prevendo punição contra os que 
discriminarem pessoas em função de sua orientação sexual. No Brasil , 
pessoas são espancadas e assassinadas devido à sua orientação sexual. 
Esta Casa, rejeitando esse parecer e votando o projeto, dará um basta à 
intolerância em nosso Estado, legislando para todos os mineiros. Solicito, 
desta tribuna, a rejeição desse parecer, para que intolerância seja contida e 
esta Casa mostre de que lado se encontra. Esperamos que esta Assembléia 
produza uma legislação para que cidadãos defendam seus direitos em ampla 
igualdade de condições. 

Solicito aos Deputados que se levantem, dando seu voto contra o 
preconceito, contra a discriminação, a intolerância e o ódio. É o que solicito 
em nome da democracia, dos direitos humanos e, principalmente, contra a 
injustiça. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galerias, 

reforçamos a colocação do Deputado João Batista de Oliveira, a fim de que 
esta Casa demonstre que o povo mineiro não tolera a discriminação e o 
preconceito que levam à violência em alguns segmentos da sociedade. 
Destacamos as mulheres, os negros e, de forma especial, a comunidade 
"gay", que é violentada no seu dia-a-dia. Lendo o relatório, preocupou-me o 



93 
relator remontar o fato a uma contravenção penal. 

Sabemos, nobres Deputados, que lutar contra o crime em si não é muito 
fácil, pelas dificuldades que temos em nível operacional. Tenho 26 anos 
como Delegada de Polícia, 21 deles à frente da polícia operacional. Sabemos 
que, por mais empenho que as autoridades policiais tenham, a contravenção 
é o que poderíamos vulgarmente chamar de crime anão. Frente ao Poder 
Judiciário, as penas para as contravenções sao muito pequenas, não levam a 
lugar nenhum. Entendemos que, com a punição administrativa que pretende 
esse projeto de lei , faremos com que as pessoas sejam respeitadas por sua 
opção sexual. Opção sexual cabe a cada ser humano. 

Nós, como cristãos, como pessoas, temos a responsabilidade de respeitar 
a opção alheia; não podemos permitir a continuação da discriminação, do 
preconceito que paira sobre esse segmento da nossa sociedade. 

Quero também fazer apelo para que os Srs. Deputados votem pela 
derrubada desse parecer, para que tenhamos oportunidade de fazer uma 
discussão mais ampla, para que cada um dos pares desta Casa sinta e veja 
o que acontece com esse segmento da sociedade, vitima da discriminação e 
do preconceito. Volto a afirmar que esse preconceito muitas vezes leva à 
violência. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados e 

Deputadas, quero reforçar a solicitação feita pelos Deputados João Batista de 
Oliveira e Elaine Matozinhos sobre a necessidade de se manter o projeto de 
lei do Deputado João Batista de Oliveira , que dispõe sobre sanções às 
práticas discriminatórias contra pessoas em virtude de sua orientação sexual, 
para que ele tramite, dando oportunidade de discutirmos seu conteúdo, seu 
mérito. 

Julgo fundamental que esse debate repercuta na Assembléia, porque é 
importante para a sociedade brasileira como um todo. O projeto não pode ser 
sepultado com parecer por sua inconstitucionalidade. Se, por acaso, houver 
algum aspecto inconstitucional, é possível que, em outras comissões, isso 
seja sanado. Esta é a intenção, inclusive, do relator: que seja sanado a partir 
do processo de continuação da discussão. 

Acho impossível que continuemos convivendo com práticas que 
discriminam pessoas em virtude de sua orientação sexual. É um grito que a 
sociedade já deu, uma mobilização que já existe não apenas no Brasil, mas 
também no mundo e chegou até nós em forma de uma organização para que 
as pessoas tenham seus direitos respeitados. Trata-se da defesa dos direitos 
mínimos das pessoas. É esse o sentido do projeto. 

Quero parabenizar o Deputado João Batista de Oliveira por esse projeto. A 
partir da derrubada, que acho que acontecerá, do parecer pela 
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inconstitucionalidade, passará a ser um projeto não apenas do Deputado, 
mas também, com certeza, da Assembléia, para discussão na Casa do povo 
de Minas Gerais. Conto com os Deputados para mantermos o projeto 
tramitando, a fim de derrubar o parecer pela inconstitucionalidade. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do 

PPS, que tem um brilhante Líder, o Deputado Márcio Kangussu, em nome 
dele e dos Deputados Wanderley Ávila, Luiz Menezes, Fábio Avelar, que, 
neste momento, está na Comissão de Meio Ambiente, e no meu próprio 
nome, venho dizer que votaremos pela derrubada do parecer. O PPS é um 
partido que tem sensibilidade suficiente para perceber que, no mundo 
hodierno, não compete mais tal discriminação. 

Neste momento, não estamos discutindo o mérito do projeto, mas sua 
tramitação nesta Casa, porque não é possível, por preconceito, por 
discriminação, barrar a matéria na Comissão de Constituição e Justiça, que é 
tão importante. Infelizmente, o partido não acompanhou devidamente a 
tramitação nessa Comissão. No entanto, no momento em que vem a 
Plenário, teremos quatro votos a favor da derrubada do parecer. 

Entendemos que a orientação sexual é uma opção pessoal e inalienável do 
ser humano. Como médico, sabemos que pode ser uma opção pura e 
simples; pode ser fruto da inserção social; pode advir de fontes biológicas; 
pode ter origem genética. Mas, seja qual for o caminho que leve à orientação 
sexual, o cidadão tem o direito de exercê-la na plenitude, sem discriminação. 
Por isso, o PPS não tem dúvida: seus quatro Deputados, em Plenário, 
votarão pela derrubada do parecer. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, companheiros que nos visitam nas galerias, acho que esta 
Casa está fazendo o seu papel: traz para os representantes do povo mineiro 
todas as grandes discussões. 

Parabenizo o Deputado João Batista de Oliveira por sua luta, por seu 
empenho. Esse projeto vai afastar, definitivamente, a discriminação. 
Estamos, realmente, no fórum adequado para discutir esse tipo de problema. 
A opção sexual é de cada um, está no foro íntimo do indivíduo, e cabe a nós, 
Deputados, e à população respeitar isso. Esta Casa vai saber respeitar a 
opção sexual de cada indivíduo. 

Parabéns ao Deputado João Batista. O PDT entrou nessa luta, está nessa 
luta e pede a colaboração desta Casa para ampliar a discussão. Fomos 
eleitos para legislar em nome do povo mineiro. 

Tenho certeza absoluta de que o povo mineiro quer o melhor para a sua 
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gente. Mostraremos que esta Casa é o grande fórum para essa discussão. 
Parabéns, Deputado João Batista, senhores e senhoras, categoria "gay". 
Acho que cada um sabe o que quer e o que é melhor para si. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, professores, educadores, amigos, vou fazer uma reflexão 
bastante rápida para encerrar esse encaminhamento. Gostaria, antes de 
mais nada, de parabenizar a lucidez do ilustre Deputado João Batista de 
Oliveira, que tem emprestado a sua inteligência, a sua dedicação e a sua 
dignidade em defesa do povo mineiro. 

Esse projeto está tramitando nesta Casa desde o ano de 1999. Graças à 
persistência desse grande defensor, desse grande parlamentar mineiro, 
estamos, neste momento, real izando uma discussão mais ampla e, 
conseqüentemente, uma votação. Existem certos aspectos de foro íntimo, 
que não é pessoal, é personalíssimo, assegurados pela Constituição, pela 
Declaração dos Direitos Universais do Homem. Parabenizo o ilustre 
Deputado João Batista de Oliveira, que, por sua altivez e determinação, traz 
a esta Casa uma discussão da mais alta relevância para o povo mineiro. 
Somente assim, ilustre Deputado, conseguiremos amadurecer. Esse é o 
dever do parlamento mineiro. Temos a certeza absoluta de que esse projeto 
resgatará a dignidade e a cidadania do povo mineiro. Parabéns, Deputado 
João Batista de Oliveira. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Às Comissões de 
Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira. 

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 
por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
1.314/2000, do Deputado Márcio Kangussu, que altera os art. 1° e 2° da Lei 
n° 13.735, de 7/11/2000; 168/99, da Deputada Elaine Matozinhos, que 
oferece o serviço de orientação e prevenção ao câncer cérvico-uterino e de 
mama no Estado; 607/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o 
Estado a dar incentivo ao município que implantar o programa de aleitamento 
materno; 741/99, do Deputado José Milton, que cria a Área de Proteção 
Ambiental - APA - Fazenda Capitão Eduardo e dá outras providências; 
901/2000, dos Deputados João Batista de Oliveira e Paulo Piau, que dispõe 
sobre os custos de análise de pedidos de licenciamento ambiental da 
atividade de suinocultura no Estado; 1.025/2000, do Deputado Rogério 
Correia, que dispõe sobre a política mineira de incentivo, cultivo, consumo, 
comercialização e transformação dos derivados do pequizeiro - Pró-Pequi; 
1.052/2000, do Deputado Luiz Tadeu Leite, que declara como Área de 



96 
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; 1.235/2000, do Deputado Sargento 
Rodrigues, que regulamenta o art. 297 da Constituição Estadual e dá outras 
providências; e 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. (À Sanção.). 

Votação de Requerimentos 
-A seguir, é submetido a votação e aprovado requerimento do Deputado 

Ambrósio Pinto, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.478/2001 
distribuído à Comissão de Assuntos Municipais. (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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, solicito a suspensão dos 

nossos trabalhos para entendimentos sobre a matéria em pauta. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção a questão de ordem 
suscitada pelo Deputado Sebastião Costa, vai suspender a reunião por 5 
minutos, para entendimento entre os Lfderes sobre a matéria constante na 
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para verificação do 
número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados, que, somados 

aos 5 Deputados em comissões, perfazem o total de 40 Deputados, número 
suficiente para a votação das matérias constantes na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 2° 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 Educação opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 
1 a 3, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 3, da 
Comissão de Educação, e 4 a 7, que apresenta. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando a votação destacada da 
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Emenda n° 1. A Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso 
XVII do art. 232 do Regimento Interno. 

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

presentes nas galerias, telespectadores da TV Assembléia, estamos 
encaminhando o Projeto de Lei n° 1.431/2001 , do Governador do Estado, que 
dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Educação. Nossa 
bancada não tem objeção contra o projeto, e sabemos que o Governo precisa 
da sua aprovação, até mesmo, para viabilizar o concurso público, cujo edital 
já foi liberado. 

Nasceu, nesta Casa, a emenda do Deputado Cristiano Canêdo, que 
transfere a estrutura da UEMG e da UNIMONTES da Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia para a Secretaria de Estado da Educação. A primeira 
vista, pode parecer, pura e simplesmente, um processo de liberação de uma 
Pasta e absorção por outra. 

Mas, Sr. Presidente, queremos falar da nossa decepção com a liderança do 
Governo no sentido da falta de negociação; sua intransigência, parecendo 
estar, simplesmente, acatando uma ordem do Palácio da Liberdade, não 
abrindo mão de nenhuma negociação com relação ao projeto. Pensamos que 
esta Casa não se encontra preparada para votar uma matéria de tamanha 
relevância. Falo na condição de Presidente da Comissão de Educação. 
Discutimos o projeto e confesso estar absolutamente despreparado para 
votar essa emenda, pelo que pode representar a transferência da Secretaria 
de Ciência e Tecnologia para a Secretaria da Educação. Não entendemos, 
inclusive, o desejo do Governo de fazer essa mudança tão rapidamente, tão 
abruptamente, já que ela não fez parte do projeto original encaminhado a 
esta Casa. Essa necessidade nasceu de repente, em forma de emenda, e, 
agora, parece que o Palácio da Liberdade enxergou algo que não estamos 
enxergando. Como diz o ditado da roça: "Por debaixo desse angu, tem 
caroço". 

O pedido feito ao Líder do Governo é que esse assunto seja discutido nesta 
Casa para nos debruçarmos sobre ele, com todos os atores da questão: 
UEMG, UNIMONTES, os dois Reitores, os dois Secretários de Estado, a 
comunidade universitária, os estudantes, os professores e os Diretores. A í, 
sim, esta Casa terá condições de fazer uma mudança dessa natureza. 

Preocupo-me com essa votação. Temos, em São Paulo, repito, a USP, a 
UNESPE e a UNICAMP, vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia. Isso não é por acaso. Fizemos uma consulta por telefone, e a 
primeira impressão que tivemos, infelizmente, foi que não teremos tempo 
para nos aprofundar nisso, mas a vinculação de recursos orçamentários, 
como temos hoje, de 2% das receitas ordinárias correntes de Minas devem 
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ser aplicadas na UEMG e na UNIMONTES. Certamente, com a 
transferência para a Secretaria de Estado da Educação, pode ser que isso 
fique embutido em, no mínimo, 25%, e perderíamos todo o esforço hercúleo 
que esta Casa empreendeu por muito tempo. 

Vamos assumir uma responsabilidade e, quem sabe, em um futuro 
próximo, seremos responsabilizados caso a UEMG e a UNIMONTES não 
avancem, continuem sem os recursos necessários para se expandir no Norte 
de Minas e no Jequitinhonha. Essa é a preocupação maior. 

Insisto com o Uder do Governo: não estamos pedindo que as duas 
estruturas deixem de ir para a Secretaria de Estado da Educação, não 
estamos com essa preocupação; queremos, simplesmente, discutir o 
assunto. 

A mensagem do Governador está aqui desde o dia 13 de março, mas essa 
emenda, especificamente, não teve tempo de ser discutida. O relatório do 
Deputado Antônio Carlos Andrada foi emitido e votado no 1° turno, mas 
conforme um acordo: a realização da audiência pública após a votação do 
projeto em 1 o turno. Segundo a Comissão de Educação desta Casa, não o 
Deputado Paulo Piau, não estamos preparados para votar essa matéria. 
Po1eremos cometer um equívoco muito grande. 

Nossa proposta é que seja retirada a emenda, seja feito um projeto 
específico e nós nos debrucemos sobre ele. Se for bom para Minas e seu 
povo, com certeza, terão o apoio não só meu, como Deputado, mas também 
de toda Bancada do PFL. 

Fica, mais uma vez, esse apelo e a preocupaçao de esta Casa estar 
cometendo um equívoco. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, jornalistas, 

pessoas que acompanham a lV Assembléia, pessoas que se encontram nas 
galerias. Ao iniciar este encaminhamento de votação, queremos esclarecer 
que a Bancada do PFL é inteiramente favorável às Emendas n°s 2 e 3. 
Nossa resistência é com relação à Emenda n° 1, pois, a nosso ver, é o 
mesmo que o criador voltar-se contra a criatura. A Assembléia Legislativa 
criou a Universidade do Estado de Minas Gerais nas disposições transitórias. 
Tempos depois, votou-se aqui uma proposta de emenda à Constituição 
atribuindo à UEMG e à UNIMONTES 2% do orçamento do Estado. Agora , 
com essa mudança, estamos entendendo que deixam de ficar na Ciência e 
Tecnologia e vão para a Educação. 

Como é público e notório, a Educação gasta muito mais do que os 25% que 
deve gastar com ensino fundamental e médio. Conseqüentemente, o 
Governo pode, se quiser, desincumbir-se da obrigação dos 2%, já que 
passam, agora, a pertencer a uma estrutura que já gasta mais do que 
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deveria. 

Quando encaminhamos contrariamente à Emenda no 1, não o fazemos por 
preconceito. Para nós, da Oposição, se a UEMG for para a Secretaria da 
Educação, o nosso prestígio será o mesmo; se continuar na Ciência e 
Tecnologia, o nosso prestígio será o mesmo. Portanto, não é uma 
deliberação polftica, mas a preocupação de que o criador possa matar a 
criatura. 

É um fato que pode estar acontecendo. Se isso estiver acontecendo, 
ficarão o PFL e os outros partidos da Oposição desincumbidos dessa página 
negra da história. Por quê? Porque estamos alertando a população de Minas 
Gerais, os corpos docente e discente da UEMG e os Deputados: ninguém 
consegue entender por que agora, depois de ter argüida, no Supremo, a 
inconstitucionalidade da emenda constitucional que destinou 2% para a 
UEMG, apareceu essa emenda. Quero deixar claro: a inconstitucionalidade 
foi argüida sem conseguir liminar, ou seja, nada aconteceu liminarmente. 

Portanto, é uma preocupação que estamos levando à opinião pública de 
Minas Gerais; se, por acaso, a UEMG e a UNIMONTES ficarem sem 
condições, sem instrumento legal para cobrar a aplicação dos 2% da emenda 
constitucional, pois estão indo para uma Secretaria que gasta muito mais do 
que o limite constitucional , a história julgará os nossos atos, a nossa 
participação e a nossa preocupação. 

Por último, ao encaminhar contrariamente à Emenda n° 1, quero lembrar 
que as Emendas n°s 2 e 3 são justas e os servidores as esperam. Por isso, o 
PFL votará a favor delas. Mas a Emenda n° 1 vai ficar para a consciência de 
cada um. Votarei pela manutenção da UEMG e da UNIMONTES na Ciência e 
Tecnologia. Os que fizerem o contrário serão, num futuro próximo, julgados 
por esse ato. 

O Sr. Presidente - Com a palavra , o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes, com 

relação ao Projeto de Lei n° 1.431 , iniciaria dizendo que o PSDB também 
apóia as Emendas n°s 2 e 3. Penso que temos que fazer ressalvas quanto à 
Emenda n° 1. 

Não poderia me omitir nessa discussão, já que passei pela Secretaria de 
Ciência e Tecnologia, à qual estavam vinculadas as duas universidades 
estaduais. É bom lembrar a estrutura dessa Secretaria: tem as duas 
universidades, como instituições vinculadas, o CETEC, o IGA, o IPEM e a 
FAPEMIG. São duas unidades de desenvolvimento e tecnologia, o IGA e o 
CETEC, uma financiadora de pesquisas, a FAPEMIG, e o IPEM, responsável 
pela metrologia legal, por meio de convênio com o INMETRO. 

A Secretaria de Ciência e Tecnologia, em diversos Estados, tem uma 
determinada composição. Nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, o 
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desenvolvimento tecnológico é mais avançado, e a pesquisa conta com 
mais recursos. Em São Paulo, isso se deve aos investimentos que têm por 
finalidade o desenvolvimento científico e tecnológico. A Secretaria de Ciência 
e Tecnologia abrange não só os institutos de pesquisa e a financiadora de 
projetos, mas também as duas universidades mais importantes do País. Além 
disso, é uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento, cujo 
papel é o mesmo da Secretaria de Indústria e Comércio de Minas. Enquanto, 
em São Paulo, existe uma visão ampla e holística de uma Secretaria de 
Ciência e Tecnologia, em Minas desejam diminuir a importância da ciência e 
tecnologia, tirando-lhe duas Secretarias. Assim, de um lado, teremos os 
institutos de pesquisa, de divulgação e de difusão tecnológica numa 
Secretaria, e a pesquisa vai para uma Pasta que não tem tradição nessa 
área. Temo que uma Secretaria seja esvaziada e não se amplie a atuação 
das duas universidades, porque a Pasta da Educação é, tipicamente, voltada 
para o ensino básico e médio. 

Estão querendo fazer uma analogia com o Ministério da Educação, dizendo 
que as universidades estão vinculadas àquele órgão. Mas é preciso lembrar 
que aquele poderia ser chamado de Ministério da educação superior, porque 
cuida, basicamente, do ensino superior. Fica a nossa preocupação com a 
Emenda n° 1, que pode ser o início do fim da área de ciência e tecnologia em 
nosso Estado, a qual, pelo contrário, teria de ser valorizada com suas 
instituições. Obrigado. 

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

Deputadas, em nome da Bancada do PT, encaminho pela aprovação do 
projeto do Governo do Estado, que dispõe sobre a reorganização da 
Secretaria da Educação, que se faz necessária. Fui o relator do projeto na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Alguns pontos ainda 
são polêmicos no que diz respeito à emenda, à transferência da UEMG e da 
UNIMONTES para a Secretaria da Educação, em vez de permanecer na 
Secretaria de Ciência e Tecnologia. Vamos votar favoravelmente às 
Emendas n°s 2 e 3. As outras foram apresentadas no 2° turno e não constam 
do nosso parecer. Solicitei que fossem votadas separadamente, mas, a 
pedido do Presidente, retiramos o destaque das Emendas n°s 4, 5 e 6. 

Sr. Presidente, quero expor a nossa opinião sobre o porquê de querermos 
a permanência da UEMG e da UNIMONTES na Secretaria de Ciência e 
Tecnologia nesse momento. Quando fui relator, tive o cuidado de procurar 
saber a opinião da própria Secretaria de Estado da Educação. No contato 
que fiz, obtive a informação de que a UEMG e a UNIMONTES, na opinião da 
Secretaria da Educação, deveriam permanecer na Secretaria de Ciência e 
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Tecnologia. Isso nos foi repassado pela própria Secretaria da Educação, 
que não almejava, naquele momento, que essas universidades saíssem da 
Pasta de Ciência e Tecnologia para a Pasta da Educação. Então, não me foi 
comunicado o real motivo pelo qual a Secretaria da Educação vem requerer 
que a UEMG e a UNIMONTES façam parte de sua estrutura. Ao que me 
consta, a Secretaria de Ciência e Tecnologia continua buscando para si a 
continuidade da UEMG e da UNIMONTES. 

Acho, então, que não deveríamos fazer essa modificação de forma 
atropelada, sem discutir as conseqüências. Uma coisa é certa: o Governador 
está com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade para barrar aquilo que 
aprovamos, que obriga que 2% do orçamento vá para a educação, no que diz 
respeito à UEMG e à UNIMONTES. De fato, pelo estudo que estamos 
fazendo, pode haver uma facilitação da ação do Governador contrária a 
esses 2%. Por si só, esse já seria motivo para que permanecêssemos com a 
UEMG e a UNIMONTES na Pasta da Ciência e Tecnologia. Faço um apelo 
aos Deputados para que não aprovemos isso desta forma . 

A segunda questão é que a aprovação desse projeto nos coloca na 
obrigação de cobrar uma reorganização, pela carreira, do pessoal global do 
magistério, até para desfazer o aumento diferenciado, que acabou gerando 
injustiça. Os trabalhadores da educação no magistério, até hoje, não têm o 
plano de carreira que foi prometido pelo Governador, em campanha, e 
reiterado na greve. O projeto procura reorganizar o quadro da Secretaria, 
mas deixa pendente o caso das escolas. Faço essa cobrança e espero que o 
Governador do Estado cumpra o compromisso feito na última greve dos 
professores. 

São essas as questões que gostaria de levantar em relação a esse projeto. 
Sou favorável ao conjunto das emendas, à exceção da transferência da 
UEMG e da UNIMONTES, pelo menos, para que possamos fazer, no 
segundo semestre, um estudo para ver se isso é bom ou ruim. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 

encaminhar contrariamente à proposta de se transferir a UEMG e a 
UNIMONTES para a Secretaria da Educaçao. 

Achamos que é uma grande estratégia do Governo para não aplicar o 
recurso da emenda constitucional aprovada nesta Casa, vetada a emenda do 
orçamento para o cumprimento dessa emenda constitucional , e, finalmente, 
derrubado o veto nesta Casa. A alegação do Governo será a de que é 25% o 
mínimo constitucional, dai porque já está cumprindo esse quantitativo. 
Achamos que será um retrocesso. Diria até mais, faria um apelo para que o 
próprio líder do Governo e os Deputados da base de Governo derrotassem 
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essa proposta, porque já existe um grupo de trabalho, nesta Casa, que vai 
discutir sobre a UEMG como um todo. E, ao final desse estudo, desses 
debates, dessas audiências públicas, certamente, esta Casa terá uma 
proposta, e, aí, de acordo com essa nova proposta, será oportuno discutir se 
ficará vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, à Secretaria da 
Educação, se não ficará vinculado a nenhuma delas ou a uma terceira. Não 
sei a que conclusões chegaremos, mas o fato é que estamos tentando 
remendar algo que já foi remendado e já há uma comissão discutindo essa 
questão. Estamos nos antecipando às conclusões dessa comissão de 
trabalho, constituída suprapartidariamente. 

A informação que temos é a de que o Governo diz que a UEMG, da forma 
como está, não se sustenta, está tudo errado. Ora, se está tudo errado, 
corrigirá, se for para a Secretaria da Educação? Fica claro para nós que a 
idéia não é apenas transferir para a Secretaria da Educação, porque mudar 
de uma Secretaria para outra não vai alterar em nada, pelo contrário, deve 
até piorar. Mas o Governo atenderá aquilo que queria, que é não alocar os 
R$1 06.000.000,00 previstos no orçamento, que foram vetados pelo 
Governador. E ele tem demonstrado claramente que não quer. Em primeiro 
lugar, porque não tem aptidão nenhuma para governar. 

Aliás, deixo uma pergunta no ar: onde está o Governador? O Vice, parece-
me que está na China. O Governador estava em Foz do Iguaçu, e , depois, no 
Rio de Janeiro, ou seja, não está interessado nas questões de Minas Gerais, 
para construir, mas, para destruir, s im. 

O grande ganho que esta Casa, os alunos e os professores da UEMG 
alcançaram foi a derrubada do veto. Ele quer agora, num passe de mágica, 
tirar esse ganho, porque é claro que, se transferir para a Secretaria da 
Educação, vai alegar que já está gastando os 25% constitucionais mínimos e 
não terá que gastar aquilo que a Constituição do Estado define, mais esses 
3%. Então, nosso encaminhamento é contrário. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como estamos na fase de 

votação e teríamos que ter 39 Deputados em Plenário, peço que encerre a 
reunião. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sabemos da posição do Líder do 
PSDB nesta Casa, Deputado Miguel Martini, que quer obstruir a votação. 
Contrariamente ao que foi pedido por ele, peço a V. Exa. que faça a 
recomposição do "quorum". 

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

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados, que, somados 
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Votação do projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Paulo Piau - Peço verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação 

pelo sistema eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus 
lugares. 

- Procede-se à verificação da votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados; não houve voto contrário. 

Há 6 Deputados em comissões, totalizando 40 Deputados. Está, portanto, 
ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas e destaque. Em votação, as 
Emendas n°s 2 a 7. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 1, destacada. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 

O Deputado Paulo Piau - Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação 

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem 
seus lugares. Em votação. 

- Procede-se à verificação da votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 7 Deputados; votaram "não" 30 

Deputados; houve 1 voto "branco", total izando 38 votos. Com a presença do 
Presidente, temos 39 Deputados presentes. Fica, portanto, ratificada a 
rejeição da Emenda n° 1. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei n° 1.431/2001 , na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 2 a 
7. A Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente e Srs. Deputados, exatamente 

para que possamos ter um histórico dessa votação, deixo consignado nesta 
Casa que desejo estar enganado com relação ao futuro dos recursos 
destinados às nossas UEMG e UNIMONTES. Portanto, requeiro o relatório 
da votação, para que fique registrado na Comissão de Educação, a fim de 
que, em um futuro próximo, possamos dizer que nos enganamos em relação 
a essa posição. Solicito, de público, o relatório dessa verificação de votação. 

O Sr. Presidente- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.511/2001 , 
do Governador do Estado, que altera os arts. 2° e 23 da Lei n° 10.366, de 
28/12/90, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares 
do Estado - IPSM. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 
1 a 3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
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Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as 
Emendas n°s 1 a 3. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 1.511/2001 , na forma do vencido em 1° turno, com as 
Emendas n°s 1 a 3. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 944/2000, do Deputado Márcio 
Kangussu, que acrescenta dispositivo à Lei n° 6 .763, de 26/12/75, que 
consolida a legislação tributária do Estado. A Comissão de Justiça perdeu 
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 944/2000 

Dê-se ao § 27 do art. 13 da Lei n° 6 . 763 de 26 de dezembro de 1975, a que 
se refere o art. 1 o do projeto, a seguinte redação: 

"Art. 1°- ........................................................................ . 
'Art. 13 - ........................................................................ . 
§ 27 - O valor da operação tributada mediante pauta nas saídas de 

semoventes e de produtos agropecuários promovidas por contribuinte situado 
nos municípios das regiões Centro de Minas, Norte de Minas, vale do 
Jequitinhonha e vale do Mucuri terá um redutor de 30%.'.". 

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2000. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: A inclusão dos municípios do Centro de Minas, entendido aqui 

como a grande área circunvizinha aos Municfpios de Corinto e Curvelo, entre 
os municípios beneficiados pelo Projeto de Lei n° 944/2000 é justa e 
necessária. O Centro de Minas - região de transição entre a Minas Gerais 
desenvolvida e próspera e as regiões do Estado historicamente 
empobrecidas - apresenta uma real idade mais próxima do Norte de Minas e 
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri , sem poder contar com os incentivos 
de que essas regiões desfrutam por estarem integradas à área mineira da 
SUDENE. 

A verdade é que, no Centro de Minas, as atividades agropecuárias também 
definham devido a fatores climáticos, que assolam impiedosamente grande 
parte de seus municípios, deixando um rastro de destruição e pobreza. A 
infra-estrutura da região também é precária, criando um novo e insuperável 
entrave ao desenvolvimento das atividades econômicas. 

Como no Norte de Minas e nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, a 
redução em 30% no valor das operações tributadas mediante pauta nas 
saídas de semoventes e produtos agropecuários, mais que propiciar 
condições de competitividade a essas atividades, vai assegurar sua 
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sobrevivência. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi 
apresentada ao projeto uma emenda, do Deputado João Batista de Oliveira, 
que recebeu o número 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento 
Interno, a Presidência encaminha o projeto com a emenda à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.159/2000, do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a exploração e fiscalização de 
loterias de bingo pela Loteria do Estado e dá outras providências. O parecer 
da Comissão de Justiça, que conclui pela inconstitucionalidade do projeto, foi 
rejeitado pelo Plenário. As Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira opinaram pela rejeição do projeto. De acordo com o 
prazo estipulado pelo art. 104 do Regimento Interno, o autor apresentou 
recurso para que o referido projeto fosse apreciado em Plenário. 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. A Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.305/2000, do Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira, que estabelece a proibição de implantação de 
aterro sanitário em áreas próximas de residências, cursos hídricos e 
mananciais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Meio 
Ambiente opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.305/2000 

Dê-se ao artigo 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica proibida a implantação de aterros sanitários nas proximidades 

de áreas urbanas e áreas próximas a cursos hídricos e mananciais.". 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2001 . 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: Esta proposta, ao alterar a redação original do art. 1° da 

proposição, busca ampliar o espaço que se pretende preservar dos efeitos 
nocivos que podem advir da proximidade dos aterros sanitários com áreas 
urbanas, mananciais e cursos hídricos. 

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação desta emenda. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi 

apresentada ao projeto emenda do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que 
recebeu o número 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha o projeto com a emenda à Comissão de Meio 
Ambiente para receber parecer. 
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.327/2000, do Deputado 

Dimas Rodrigues, que altera dispositivos das Leis n°s 6.763, de 26/12/75, e 
13.430, de 2a/12/99, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Política Agropecuária 
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°S 1 a 3, que apresenta. 
A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscntos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.327/2000 

Altera dispositivos das Leis n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e 
13.430, de 2a de dezembro de 1999, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O item 1 da Tabela A da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 

fica acrescido do seguinte subitem: 
"Tabela A 

1.7.5.3. - Mudas de café da classe fiscalizada, por milheiro ou fração -
2,00/vez.". 

Art. 2° - Os subitens 1.a e 1.a.1 acrescidos ao art. ao pela Lei n° 13.430, de 
2a de dezembro de 1999, ao item 1 da Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. ao- ..................................................................................... . 
1.8 - Cadastramento ou recadastramento de produto. 
1.8.1 - Produto agrotóxico, por produto- 1.500,00/ano.". 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2001 . 
João Batista de Ol iveira 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi 

apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado João Batista de Oliveira, 
que recebeu o número 1. Nos termos do § 2° do art. 1aa do Regimento 
Interno, a Presidência encaminha o projeto com o substitutivo à Comissão de 
Política Agropecuária para receber parecer. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.208/2000, da Deputada Elbe 
Brandão, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação 
tributária do Estado. 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: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.208/2000 

Dê-se ao§ 19 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975, a que se refere o art. 1°, 
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a seguinte redação: 

"Art. 1°- ... ....... .. .. ... ............... ... ................ . 
"Art. 12- .................................................. .. 
§ 19 - Para fins de compensação da perda de receita tributária resultante 

do disposto no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a 
aumentar a carga tributária nas operações internas com armas e munições, 
excetuados os fogos de artifício, devendo o aumento atingir percentuais de 
alíquota direta até o limite suficiente para recomposição da receita tributária 
do ICMS, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento, sem 
prejufzo do disposto no§ 14 deste artigo.".". 

Sala das Reuniões, 28 de junho de 2001 . 
Maria Olívia 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 

apresentada ao projeto emenda da Deputada Maria Olívia, que recebeu o n° 
1. Nos termos do § 2° do art. 189 do Reg imento Interno, a emenda será 
submetida à votação independentemente de parecer. Em votação, o projeto, 
salvo emenda. O 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 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.208/2000 na forma do 
vencido em 1° turno com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.246/2000, do Deputado João 
Pinto Ribeiro, que dispõe sobre obras de arte representativas das herança 
cultural e histórica mineira. A Comissão de Educação 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. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.246/2000 na forma do 
vencido em 1 o turno com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Agradeço a esta Casa, a este 

Plenário e a V. Exa. Tivemos a oportunidade de votar o parecer de 
inconstitucionalidade do projeto do companheiro João Batista de Oliveira. 
Trouxemos, também, a estadualização dos bingos. E, após sua aprovação, 
cabe a esta Casa continuar a discussão e as negociações. Apelo aos 
funcionários de bingos de todo o Estado para que acompanhem, no 2° turno, 
o voto dos Deputados. Diz o ditado que quem não agradece não merece o 
que recebeu. Portanto, muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Como relator do Projeto de Lei n° 1.431 , 
agradeço a todos os companheiros, parabenizando os serventuários. Tenho 
a certeza de que estamos resgatando o direito de cada um, fazendo justiça 
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aos servidores da educação. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto 
n° 1.208, da Deputada Elbe Brandão, que consolida a legislação tributária do 
Estado, ou seja, reduz a carga tributária do ICMS da energia elétrica 
destinada a atividades rurais, foi aprovado. Esse projeto beneficiará o 
trabalhador do campo, responsável pelo alimento que chega à mesa dos 
brasileiros, particularmente dos mineiros. Parabenizo a nobre Deputada pelo 
projeto, que vai desonerar o trabalhador rural da área mineira da ADENE. 

Registro que um projeto de nossa autoria, por receber emenda, não pôde 
ser votado. Também concede redução de ICMS aos produtores rurais da 
nossa região, a região norte-mineira, reduzindo em 30% seu valor. Retornará 
à Comissão de Fiscalização Financeira e estaremos atentos para que seja 
votado em agosto, fazendo com que o produtor rural se veja livre de mais 
uma injustiça. Obrigado. 

A Deputada Elbe Brandão- Em nome de V. Exa., do PPS, quero agradecer 
a todos os colegas que foram solidários com o Norte de Minas e o vale do 
Jequitinhonha. O Mucuri foi incluído na área da antiga SUDENE, hoje 
ADENE, pelo Presidente em exercício, Aécio Neves. 

O Poder Legislativo cumpriu o seu papel. Conto com V. Exa. para que 
possamos ver esse projeto sancionado o mais rápido possível. 

O Deputado Álvaro Antônio - Não poderia deixar de agradecer a todos os 
Deputados, porque, afinal de contas, a Emenda n° 3 foi aprovada por 
unanimidade pelos Deputados visando a assegurar a permanência do 
servidor público do cargo de magistério em exercício do cargo em comissão. 
Foi justiça o que esta Casa fez. Queria agradecer, particularmente, ao relator 
da matéria, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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 4, 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. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N° 50/2001 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposta em epígrafe altera a 
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redação do art. 14 da Constituição do Estado. Publicada no "Diário do 
Legislativo" em 10/3/2001 , foi a proposição distribuída a esta Comissão 
Especial para receber parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa a acrescentar parágrafos ao art. 14 da 

Constituição do Estado e alterar o inciso 11 de seu § 4° com o intuito de 
proteger as empresas estatais de inoportunas modificações em suas 
estruturas e, até mesmo, de uma privatização açodada. 

Em primeiro lugar, a inclusão do termo "cindir" no inciso 11 do§ 4° tem por 
objetivo trazer ao controle prévio do Poder Legislativo o fracionamento de 
empresa estatal, a se concretizar por meio de cisão. Temos, no momento, o 
exemplo da CEMIG, em vias de ser dividida para que se adapte ao novo 
modelo institucional do setor elétrico brasileiro concebido pelo Governo 
Federal. 

Dessa forma, a reorganização societária de empresa estatal há de passar 
pela apreciação desta Casa, que decidirá, à vista do caso concreto, sobre o 
que melhor atende aos interesses de Minas Gerais. 

Visa, ainda, a proposição a estabelecer a exigência de quórum especial 
para aprovação de lei que autorize a venda de ações que garantam o 
controle, pelo Estado, de sociedades de economia mista e empresas 
públicas. 

A exigência de quórum especial para aprovação de lei ordinária é questão 
que pode suscitar alguma dúvida. Entretanto, o art. 55 da Constituição do 
Estado e o art. 47 da Constituição da República claramente prevêem tal 
possibilidade quando determinam que, salvo disposição constitucional em 
contrário, as deliberações do Poder Legislativo e de suas comissões serão 
tomadas por maioria dos votos, presente a maioria de seus membros. Assim, 
embora a regra geral seja o denominado quórum de maioria simples, 
determinadas matérias podem merecer do legislador constituinte tratamento 
diferenciado com a previsão de quórum qualificado para sua aprovação, de 
tal modo que fique assegurada a adesão de maior número de parlamentares 
à proposição. 

Vale ressaltar que não se trata aqui de lei complementar, destinada, como 
o próprio nome o indica, a complementar normas constitucionais, com o 
intuito de sintetizar a Lei Maior. Trata-se de lei ordinária que deverá contar, 
para sua aprovação, com a aquiescência da maioria dos membros da 
Assembléia, conforme previsto na proposição. 

Parece-nos, contudo, que, dada a importância da matéria e o volume do 
patrimônio público que pode estar em jogo, tal modalidade de lei deverá ser 
aprovada por 3/5 dos membros desta Casa, e não apenas por maioria 
absoluta. 
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A proposta ora analisada acrescenta também parágrafo ao art.14, 

VIsando a estabelecer que a lei que autorizar a desestatização de empresas 
deverá prever as condições da venda das ações e determinar o cumprimento 
pelo adquirente das metas de qualidade do serviço que atendam aos 
objetivos sociais inspiradores da constituição da entidade. 

Entendemos que a fixação das condições de venda é matéria que deve 
constar necessariamente do ed1tal de alienaçao de tais ações, ao qual , por 
força do que dispõe a lei das licitações, deve ser dada ampla publicidade. 
Não é necessário, portanto, que as condições de venda sejam estabelecidas 
em lei. 

Por outro lado, a lei pode exigir que o adquirente, em caso de empresa 
prestadora de serviço público, mantenha um serviço de qualidade sem perder 
de vista os objetivos sociais inspiradores da constituição da entidade. Nesse 
sentido, alteramos a redação do dispositivo para maior clareza. 

Por fim, outro parágrafo a ser incluído no art. 14 estabelece que a 
desestatização da CEMIG, e da COPASA além de aprovada por lei 
complementar, deverá ser submetida a referendo popular. 

A citação nominal da CEMIG e da COPASA afigura-se inconveniente 
porque o nome das empresas pode ser alterado sem maiores problemas. A 
CEMIG, quando de sua criação, denominava-se Centrais Elétricas de Minas 
Gerais, passando, mais tarde a chamar-se Companhia Energética de Minas 
Gera1s, e a COPASA foi criada sob a denominação de Companhia Mineira de 
Águas e Esgotos - COMAG. 

Como o que se pretende é salvaguardar as empresas públicas prestadoras 
de serviços públicos de geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica assim como as prestadoras de serviços de saneamento básico, 
alteramos a redação do dispositivo, substituindo o nome das empresas pela 
citação dos serviços públicos que desempenham. 

A exigência de aprovação em referendo popular é altamente significativa 
porque dá ao povo, verdadeiro titular do poder, a possibilidade de se 
manifestar sobre matérias da maior importância, quais sejam a prestação de 
serviços essenciais à população e a alienação de um património que, em 
última análise, lhe pertence. Trata-se, no caso, de referendo ab-rogativo ou 
revocatório, ou seja, havendo manifestação contrária da população, a 
proposta sobre a qual incide a consulta perde a validade. 

Portanto, à vista dos argumentos expostos, resulta claro que a proposição 
merece a aprovação desta Casa, na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentamos, tendo em vista a necessidade das alterações mencionadas. 

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

Constituição n° 50/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
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SUBSTITUTIVO N° 1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 50/2001 

Modifica o art. 14 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 

111 

Art. 1° - O inciso 11 do § 4° do art. 14 da Constitu ição do Estado passa 
vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes 
§§15, 16 e 17: 

"Art. 14- ......... .. ... ...................... .. ............................................ .. 
§ 40- .. ....... ........ ........ ... .... ........... ...... .. .. .......... .. .... ..... .. ........... .. .. . 
11 - a autorização para instituir, cindir e extinguir sociedade de economia 

mista e empresa pública e para alienar ações que garantam o controle 
dessas entidades pelo Estado; 

§ 15 - Será de três quintos dos membros da Assembléia Legislativa o 
quórum para aprovação de lei que autorizar a cisão de sociedade de 
economia mista e de empresa pública, a alienação de ações que garantam o 
controle direto ou indireto dessas entidades pelo Estado ou alteração em sua 
estrutura societária. 

§ 16 - A lei que autorizar a alienação de ações de empresa concessionária 
ou permissionária de serviço público estabelecerá a exigência de 
cumprimento, pelo adquirente, de metas de qualidade do serviço e o 
atendimento aos objetivos sociais inspiradores da constituição da entidade. 

§ 17 - A desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora 
de serviço público de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 
bem como a de prestadora de serviço de saneamento básico, autorizada nos 
termos deste artigo, será submetida a referendo popular.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator- Ailton V ilela. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI ND 1.039/2000 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em análise institui o 

Pólo de Desenvolvimento do Setor de lndustria e Comércio de Fogos de 
Artifício e dá outras providências. Publicada no "Diário do Legislativo" de 
25/5/2000, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Turismo, Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno, cabendo preliminarmente a esta Comissão o seu exame 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
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Fundamentação 

O projeto de lei em análise institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da 
Indústria e Comércio de Fogos de Artifício, com o objetivo de desenvolver a 
produção, a circulação e a comercialização desses produtos nos municípios 
da região do pólo Oeste do Estado de Minas Gerais. 

O projeto estabelece que o pólo será constituído pelos Municípios de 
Araújos, Arcos, ltapecerica, Japaíba, Lagoa da Prata, Moema, Pedra do 
lndaiá, Santo Antônio do Monte e São Sebastião do Oeste. Prevê ainda que 
o Estado concederá aos empreendimentos integrantes do pólo incentivos 
materiais e fiscais. 

Entre os incentivos materiais estão previstas a elaboração de projetos sob 
a coordenação do órgão estadual competente e a prestação de serviços e a 
realização de obras de infra-estrutura pelos diversos órgãos das 
administrações públicas direta e indireta. 

Entre os incentivos fiscais estão a redução de 50% do ICMS, na aquisição 
de maquinários e equipamentos a serem utilizados em todas as fases de 
produção e industrialização dos produtos de fogos de artifício; a isenção do 
Imposto Causa Mortis e Doação - ITCD -, incidente sobre quaisquer bens ou 
direitos transmitidos a qualquer título, que se destinem à implantação do 
projeto industrial na região e. ainda, a concessão de um período de carência 
de dois anos após o início das atividades industriais, para o recolhimento do 
ICMS. Findo esse período, a empresa pagará o imposto correspondente ao 
período, em 12 parcelas mensais consecutivas, sem encargos, devendo, a 
partir do terceiro ano. recolher o tributo nos prazos e nas condições normais. 

Por fim, o projeto estabelece que os benefícios previstos nesta lei serão 
concedidos aos empreendimentos que declararem atividade permanente por, 
no mínimo, cinco anos, e que as indústrias já estabelecidas no Estado, desde 
que venham a expandir suas atividades na região, poderão obter os mesmos 
incentivos acima descritos. 

Note-se, primeiramente, que o projeto apresenta diversas incongruências e 
erros de técnica legislativa. Assim, em seu art. 2°, dispõe que os benefícios 
materiais e fiscais serão concedidos às empresas que venham a se instalar 
na região do pólo Oeste do Estado, contrariando o disposto no § 1 o do art. 3°, 
que determina que eles serão concedidos aos empreendimentos que 
declararem atividades permanentes por, no mínimo, cinco anos. Ademais, 
prevê, na alínea "c" do inciso 11 do art. 3°, que será concedido um período de 
carência de dois anos após o início das atividades industriais, para o 
recolhimento do ICMS. Tal dispositivo torna obscura a previsão do prazo para 
concessão dos benefícios. Assim, fica a pergunta: "Como esses benefícios 
poderão ser concedidos após o início das atividades se é necessário 
comprovar, no mínimo, cinco anos de atividades permanentes?". 
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Observe-se, ainda, que, se o objetivo do projeto é estimular a formação 

de um pólo industrial que promova o interesse de empresas neste ramo da 
economia, é incongruente exigir que essas empresas, para receberem os 
benefícios "necessários" à sua instalação, já estejam instaladas há cinco 
anos. 

Outro aspecto a ser analisado é a questão da periculosidade que envolve a 
atividade econômica em questão. Registre-se que a fabricação, o comércio e 
o uso de fogos de artifício estão sujeitos a uma série de limitações e 
condicionamentos legais por tratarem de questões relativas a produtos e 
substâncias caracterizadas como material bélico, classificado como artigo 
controlado pelo Ministério do Exército, de acordo com os arts. 164 e 165 do 
Decreto Federal n° 55.649, de 28/11/65. 

Conforme ensina Pontes de Miranda, "material bélico é tudo que possa ser 
utilizado, eficazmente, como instrumento bélico". Evidentemente, trata-se de 
conceito de conteúdo variável, uma vez que pode ser modificado de acordo 
com os avanços científicos e tecnológicos. Assim, somente a listagem legal é 
que esclarecerá exatamente quais produtos se devem considerar abrangidos 
na expressão. Tal relação se encontra nos arts. 164 e 165 do Decreto 
Federal n° 55.649, de 28/11/65, os quais, depois de fixarem as categorias 
dos produtos controlados pelo Ministério do Exército, entre elas a dos 
explosivos, a dos produtos químicos agressivos e a dos artifícios 
pirotécnicos, explicitam-lhes as muitas espécies. O mencionado decreto foi 
baixado com suporte no inciso VI do art. 5° da Constituição de 1946, que 
estabelecia a competência da União para regulamentar a produção e a 
comercialização de material bélico. Embora tenha sido elaborado sob o 
influxo das extraordinárias preocupações com a segurança nacional que 
existiam no País em meados da década de 60, o decreto em referência 
permanece em vigor. 

A nossa atual Constituição, em seu art. 22, inciso XXI , conservou a 
previsão que reserva à União a competência privativa para editar normas 
gerais sobre material bélico, enquanto a Medida Provisória n° 1.450, de 
10/5/96, no art. 14, VIII , reafirma a antiga incumbência do Ministério do 
Exército, já prevista, por exemplo no art. 10 do Decreto n° 24.603, de 6/7/34, 
em que se fixava a competência da União, especificamente do então 
Ministério da Guerra, para autorizar a produção e fiscalizar o comércio de 
material bélico. 

Dessa forma, é importante ressaltar que a legislação federal que dispõe 
sobre a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos prevê diversas 
limitações à exploração dessa atividade. Entre elas, destacam-se as de que 
as fábricas de fogos só são permitidas nas zonas rurais, ficando suas 
instalações subordinadas ao estabelecido em regulamentos federais, 
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Assim, há que se ponderar que o Estado, ao pretender incentivar tal 
atividade, não está invadindo a competência da Unrão para leg1slar 
privativamente sobre material bélico. Entretanto, diante da periculosidade que 
envolve a fabricação desses produtos, é importante que o Estado se cerque 
de todas as cautelas para que essa iniciativa não venha a se tomar um 
motivo de insegurança, causando problemas para a referida região. 

No que toca à concessão de incentivos fiscais, esta matéria há que ser 
analisada à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF ( Lei Complementar 
n° 101, de 4/5/2000), que estabelece que a concessão ou 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 
segumtes, atender ao disposto na LDO e a pelo menos uma das seguintes 
condições: 

I) demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO; ou 

11) estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento 
de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
calculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

No entanto, ta1s previsões não foram apresentadas juntamente com a 
proposição, o que demonstra uma inadequação do projeto em face das 
imposições da lei complementar que dispõe sobre a responsabilidade na 
gestão fiscal. Entendemos, entretanto, que elas poderão ser cumpridas pelo 
Poder Executivo, que é, por excelência, o Poder detentor do conhecimento 
da situação orçamentária do Estado, quando da elaboração da LDO e da Le1 
Orçamentária Anual. Note-se, pois, que os incentivos fiscais de que trata o 
projeto estão condicionados às exigências da LRF, que irão demonstrar a 
viabilidade da real implantação do pólo de desenvolvimento pretendido. Caso 
o Executivo constate a possibilidade orçamentária da execução desse 
projeto, deverá consignar a previsão da receita e da despesa nas leis 
orçamentárias. Dessa forma, no que toca aos incentivos fiscais, esse projeto 
só terá sua vigência iniciada no exercício financeiro posterior à sua previsão 
na lei orçamentária anual. 

Verificamos, ainda, que a alínea "d" do inciso 11 do art. 3°, que autoriza o 
Estado a fazer convênio com a União para a concessão de incentivos a 
impostos federais é inócua, pois a Carta Estadual dispensa esse tipo de 
autorização legislativa. A alínea "e" do mesmo dispositivo padece também de 
vício de inconstitucionalidade, pois não é da competência do Estado autorizar 
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os municípios a conceder isenção de impostos mun1c1pais. Tal 
competência está implícita na autonomia municipal, não devendo ser tratada 
em lei estadual. Assim, apresentamos a Emenda n° 1, que suprime tais 
dispositivos. 

Pelos motivos expostos, apresentamos ao final deste parecer, emendas 
que visam à correção de impropriedades de técnica legislativa, quanto às 
previsões conflitantes no que diz respeito aos prazos previstos no projeto, 
assim como à adequação dos dispositivos que contrariam a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Ressaltamos, por fim, que, por força de dispositivos regimentais, 
restringimos a análise da proposição aos imperativos legais e constitucionais, 
deixando para a Comissão de mérito a análise de sua viabilidade 
operacional , de sua repercussão ambiental e dos aspectos que dizem 
respeito à segurança da população da região envolvida. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.039/2000 com as Emendas n°s 1 a 4, a 
seguir redigidas. 

EMENDA N° 1 
Suprimam-se as alineas "d" e "e" do inciso 11 do art. 3°. 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao§ 1° do art. 3° a segu inte redação: 
"Art. 3°- ........... ..... .......... .............................................................. . 
§ 1 o - Os benefícios previstos nesta lei serão concedidos mediante 

cumprimento, pelo Poder Executivo, dos dispositivos referentes a renúncia de 
receita constantes na Lei Complementar n° 101 , de 4 de maio de 2000.". 

EMENDA N° 3 
Suprima-se o§ 2° do art. 3°, renumerando-se os demais. 

EMENDA N°4 
Dê-se ao art. ao a segu inte redação: 
"Art. ao - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando a 

vigência do inciso 11 do art.. 3° condicionada à previsão de receitas e 
despesas na Lei Orçamentária Anual.". 

Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio Kangussu -

Eduardo Hermeto - Agostinho Silveira . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.541/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o Projeto de Lei n° 1.541/2001 
visa a transformar em advertência por escrito multas em virtude de infrações 
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de natureza leve ou média aplicadas na forma do Código de Trânsito 
Brasileiro. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 18/5/2001 , foi o projeto distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

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

Fundamentação 
O projeto em exame visa a transformar em advertência escrita as multas 

impostas em virtude de infrações de natureza leve ou média aplicadas na 
forma do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a possibilitar que cidadãos 
se cadastrem no DER - MG e no DETRAN-MG para receber as eventuais 
notificações por meio da Internet. 

O ponto de partida para a análise da matéria reside no reconhecimento de 
que trânsito é matéria de competência legislativa privativa da União, nos 
termos do inciso XI do art. 21 da Constituição da República, "in verbis": 

"Art. 21 -Compete privativamente à União legislar sobre: 
XI -trânsito e transporte;". 
Competência privativa significa que apenas a União pode legislar sobre a 

matéria, salvo se delegar tal competência aos Estados, por meio de lei 
complementar, conforme estabelece o parágrafo único do artigo transcrito. É 
o que ocorreu, por exemplo, com a delegação de competência legislativa que 
autorizou o Estado a fixar o piso salarial por meio de lei estadual. 

No exercício de sua competência privativa, a União promulgou o Código de 
Trânsito Brasileiro, Lei n° 9.503, de 1997, cujos arts. 267 e 282 versam 
precisamente sobre a matéria do projeto em exame, nos seguintes termos: 

"Art. 267 - Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a 
infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não 
sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, 
quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta 
providência como mais educativa. 

Art. 282 - Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário 
do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio 
tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.". 

É , todavia, matéria privativa do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN 
-expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, nos termos do 
art. 313 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Saliente-se, ainda, que a referida lei federal possibilita à autoridade 
estadual converter a penalidade em advertência, considerando o prontuário 
do infrator, quando entender que essa medida é mais educativa. Dessa 
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forma, a lei federal estabeleceu uma margem de discricionariedade que 
possibilita à autoridade administrativa avaliar o prontuário do infrator, 
considerando, por exemplo, a sua pontuação decorrente de outras infrações 
de trânsito, ainda que, naquela infração em que foi autuado, não seja 
reincidente. Discricionariedade é, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, 
"margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este 
cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juizo a norma jurídica, diante 
do caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar 
satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal". ("Curso de Direito 
Administrativon. Ed. Malheiros, p. 371 .) Há uma diversidade de situações 
concretas a serem anal isadas pela autoridade, que avalia cada caso, com 
uma margem de subjetividade, quando a conversão da multa em advertência 
configura medida mais educativa. Por evidente, a decisão da autoridade, 
além de fundamentada, deverá assegurar tratamento igual a situações iguais. 

Suprimir essa discricionariedade, como propõe o projeto, significa invadir 
competência legislativa privativa da União, além de desconsiderar a 
diversidade de situações de aplicação da lei, que exige precisamente uma 
margem de decisão ao aplicador, não concedendo o benefício, por exemplo, 
a infrator que tenha um histórico com diversas infrações, mas não seja 
reincidente naquela pela qual está sendo multado. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.541 /2001 . 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira 

- Eduardo Hermeto - Márcio Kangussu. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.553/2001 
(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3°, do Regimento Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Dinis Pinheiro, tem como objetivo 
alterar os critérios de cobrança em conta telefôn ica de ligações ocorridas há 
mais de 30 dias e dar outras providências. 

Publicado em 25/5/2001 no "Diário do Leg islativo", foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", 
do Regimento Interno. 

Rejeitado o parecer, foi designado novo relator para, nos termos 
regimentais, examinar a matéria no âmbito da competência desta Comissão. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem como objetivo impor regras ás 
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concessionárias do serviço público de telecomunicações em face da 
cobrança de ligações ocorridas e não lançadas em tempo razoável nas 
contas mensais de consumo. Para impedir abusos, decorrentes da demora 
no lançamento da ligação, trata o projeto de limitar a 30 dias o prazo para 
inserção da cobrança nas referidas faturas. 

A Lei Federal n° 9.472, de 1997, ao dispor sobre os serviços de 
telecomunicações, enfatiza o papel regulador do Estado e o respeito aos 
direitos dos usuários: 

"Art. 1°- Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos 
das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar 
a exploração dos serviços de telecomunicações. 

Parágrafo único - A organização inclui, entre outros aspectos, o 
disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos 
serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, 
bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de 
radiofreqüências. 

Art. 2° - O Poder Público tem o dever de: 

IV -fortalecer o papel regulador do Estado; 

Art. 3°- O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: 

IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, 
suas tarifas e preços; 

XII -à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos. 

Art. 5° - Na disciplina das relações econõmicas no setor de 
telecomunicações observar-se-ão, em especial, os princípios constitucionais 
da soberania nacional, função social da propriedade, liberdade de iniciativa, 
livre concorrência, defesa do consumidor, redução das desigualdades 
regionais e sociais, repressão ao abuso do poder econõmico e continuidade 
do serviço prestado no regime público. 

Art. 19 - A Agência [Nacional de Telecomunicações] compete adotar as 
medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o 
desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com 
independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e 
especialmente: 

XVIII- reprimir infrações dos direitos dos usuários;". 
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O projeto de lei em exame trata de matéria que foi também disciplinada 

por resolução da Agência Nacional de Telecomunicações- ANATEL. O art. 
61 do anexo da Resolução n° 85, de 30/12/98, daquela Agência, que aprovou 
o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado- STFC -, destinado ao 
uso público em geral, tem a seguinte redação: 

"Art. 61 - As Prestadoras de STFC nas modalidades Local e Longa 
Distância Nacional devem apresentar a cobrança ao Assinante no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias e as de Longa Distância Internacional, no prazo 
máximo de 150 (cento e cinqüenta) dias, contados da efetiva prestação do 
serviço. 

Parágrafo único - As cobranças de serviços prestados após os prazos 
estabelecidos neste artigo devem ser objeto de negociação entre a 
Prestadora e o Assinante" . 

Como se vê, a matéria de que trata o projeto de autoria do Deputado Dinis 
Pinheiro visa a reduzir, no âmbito do Estado, o prazo para a emissão da 
cobrança, que não excederá 30 dias, a fim de se evitarem prejuízos e 
transtornos aos usuários. 

A medida justifica a intervenção do Estado porque, ao contrário de outras 
entidades que prestam serviços públicos, como a CEMIG e a COPASA-MG, 
que disponibilizam aos usuários mecanismos de autocontrole dos gastos, 
como o relógio e o hidrômetro, respectivamente, as empresas de telefonia, 
além de deterem o interesse comercial e tecnológico, não oferecem nenhum 
meio de auto-aferição aos usuários em caso de discordância sobre os valores 
cobrados. Ademais, a demora na emissão da conta, que pode ocorrer 
intencionalmente, dificulta ao cl iente ou até mesmo lhe impossibilita 
questionar a exatidão dos números nela constantes, causando-lhe prejuízos 
e transtornos. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 1.553/2001 . 
Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Márcio 

Kangussu - Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.577/2001 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em análise institui o 
Mapa da Exclusão Social no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/6/2001 , foi o projeto 
distribuído a esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em atenção ao disposto no art. 
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A proposição sobre a qual versa este parecer institui o Mapa da Exclusão 
Social , a ser encaminhado anualmente ao Poder Legislativo, como parte da 
prestação de contas do Governador do Estado. Prevê, ainda, que o Plano 
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - disporá sobre as metas de 
melhoria dos indicadores sociais contidos no referido mapa. Determina, 
também, que integrará a lei orçamentária anual um Anexo de Metas Sociais, 
especificando as metas a serem atingidas no exercício a que se referir, com a 
discriminação das ações a serem desenvolvidas com esse objetivo, 
quantificadas financeira e fisicamente, quando for possível. 

O art. 6° do projeto tipifica o descumprimento de seus comandos como 
crime de responsabilidade. 

O inciso XII do art. 90 da Constituição do Estado arrola, entre as 
competências privativas do Governador do Estado, a de "prestar, 
anualmente, à Assembléia Legislativa, dentro de sessenta dias da abertura 
da sessão legislativa ordinária, as contas referentes ao exercício anterior". Ao 
parlamento, a Carta Estadual confere, tão-somente, o poder de julgar tais 
contas. conforme o inciso XX do art. 62. Esta Casa não tem, portanto, a 
prerrogativa de determinar, mediante lei, a forma da prestação de contas. 
Disso se depreende a inconstitucionalidade do art. 1° do projeto. 

O inciso XI do art. 90 arrola, entre as prerrogativas privativas do Chefe do 
Executivo, o envio a esta Assembléia do Plano Plurianual de Ação 
Governamental, do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da proposta 
da lei orçamentária anual. O Legislativo não pode predeterminar o conteúdo 
desses projetos, sob pena de usurpar competência privativa do Governador 
do Estado. Por isso mesmo, os arts. 4° e 5° do projeto incorrem em insanável 
vicio de inconstitucionalidade. 

Não bastassem esses problemas, cumpre lembrar que o inciso 11 do art. 24 
da Constituição da República dispõe que compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o orçamento. O § 1° do 
mesmo artigo dispõe que, no âmbito da legislação concorrente, a 
competência da União limitar-se-á ao estabelecimento de normas gerais. 

Ao fixar as normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e o 
controle dos orçamentos, a Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, determinou, no 
art. 2°, §§ 1° e 2°, o que eles devem conter. Tal determinação foi completada 
pelo art. 4° da Lei Complementar n° 101 , de 4/5/2000 - a Lei de 
Responsabilidade Fiscal -, que, entre outras coisas, prevê a exigência de um 
Anexo de Metas Fiscais. Caso a unidade federada queira exercer a 
competência suplementar que lhe é atribuída pelo § 2° do art. 24 da 



z 
õ 

121 
Constituição da República, é bom que se esclareça que, conforme o 
inciso I do art. 159 da Constituição Estadual, cabe a lei complementar dispor 
sobre a elaboração e a organização do Plano Plurianual , da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da lei orçamentária anual. Além disso, o § 3° do art. 157 da 
Constituição Estadual dispõe o seguinte: 

"Art. 157 - ...................... ... ...... ...... .................................................... . 
§ 3° - A lei orçamentária anual não conterá disposição estranha à previsão 

da receita e à fixação da despesa, ressalvadas a autorização para a abertura 
de crédito suplementar e a contratação de operação de crédito, ainda que por 
antecipação de receita, nos termos da lei". 

O art. 6° do projeto tipifica o descumprimento das disposições contidas na 
proposição como crime de responsabilidade. Trata, portanto, de matéria 
penal. O inciso I do art. 22 da Constituição Federal reserva à União a 
competência privativa para legislar sobre Direito Penal. A esse respeito, 
cumpre observar que o§ 1° do art. 91 da Constituição Estadual remete a lei 
federal especial a definição dos crimes de responsabilidade do Governador 
do Estado. O art. 6° da proposição contraria, também, a ordem constitucional 
vigente. 

Cumpre observar, ainda, que tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 
1.478/2001 , que cria o lndice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS -, 
cujo objetivo se assemelha ao do projeto em comento. Dispõe o § 2° do art. 
173 do Regimento Interno da Casa que, "verificada, durante a tramitação, 
identidade ou semelhança, as proposições posteriores serão anexadas, por 
determinação do Presidente da Assembléia , de ofício ou a requerimento, à 
primeira proposição apresentada, que prevalecerá, salvo no caso de iniciativa 
privativa". 

Conclusão 
Dadas essas razões, conclu ímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.577/2001 . 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente (voto de qualidade) - Agostinho Silveira, 

relator - Dilzon Melo - Márcio Kangussu (voto contrário) - Ermano Batista 
(voto contrário)- Eduardo Hermeto (voto contrário). 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 168/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 168/99, da Deputada Elaine Matozinhos, que oferece o 
serviço de orientação e prevenção aos cânceres cérvico-uterino e da mama 
no Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda 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. 
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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° 168/99 
Acrescenta as alíneas "d" e "e" ao inciso 111 do art. 2° da Lei n° 11.868, de 

28 de julho de 1995, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do cãncer 
da mama e do câncer ginecológico, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° -O inciso 111 do art. 2° da Lei n° 11.868, de 28 de julho de 1995, fica 

acrescido das seguintes alíneas "d" e "e" : 
"Art. 2°- ........................................................................................ . 
111- ....................................................................... .... ....................... . 
d} instalação de um modelo assistencial que compreenda um número 

suficiente de equipes de especialistas em oncologia e que seja dotado de 
aparelhos de diagnóstico de acordo com a demanda operada em cada região 
do Estado, constando de, no mínimo, um mamógrafo e um colposcópio; 

e} realização periódica de campanhas de orientação e publicidade 
institucional.". 

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 Assistente de Atividade de Saúde, código MG-43, 
símbolo SA-43; 

11 - 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 

"caput" deste artigo será estabelecida em decreto, com observância do 
disposto no art. 37, V, da Constituição da República , e na Lei n° 9.530, de 29 
de dezembro de 1987. 

§ 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no 
orçamento do Estado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais}, para o 
cumprimento do disposto neste artigo. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Aílton Vilela, relator- Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 607/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 607/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza 
o Estado a dar incentivo ao município que implantar o programa de 
aleitamento materno, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o 
turno. 
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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° 607/99 
Dispõe sobre a concessão de incentivo ao município que implantar 

programa de aleitamento materno. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado concederá incentivos especiais ao municfpio que criar e 

implementar programa de aleitamento materno, nos termos desta lei. 
Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos especiais: 
I - o apoio financeiro oficial, por meio da concessão de financiamento 

destinado à promoção da saúde; 
11 - a priorização na prestação de serviços oficiais de cooperação técnica 

pelos órgãos competentes. 
Art. 3° - O programa a que se refere o art. 1 o promoverá, entre outras, as 

seguintes ações: 
I - manter equipes de estímulo ao aleitamento materno em salas de espera 

de maternidades, berçários, ambulatórios e UTis de neonatologia, hospitais 
pediátricos e locais onde se realizem exames pré-natais, para prestar 
orientação a mães e gestantes; 

11 - oferecer treinamento e reciclagem aos profissionais de saúde para 
atuarem no programa; 

111 -visitar residências onde haja lactentes, para prestar orientação às mães 
quanto ao manejo da amamentação e aos eventuais problemas fisioterápicos 
relacionados com o ato de amamentar; 

IV - editar norma municipal que integre a amamentação na vida produtiva 
da servidora do município; 

V - criar condições para que mães e bebês permaneçam juntos vinte e 
quatro horas por dia, nas maternidades gerenciadas pelo poder público 
municipal; 

VI - criar grupos de apoio à amamentação, para os quais as mães possam 
ser encaminhadas logo após a alta na maternidade; 

VIl - fortalecer e coordenar as atividades de estímulo ao aleitamento 
materno já implementadas no município; 

VIII - criar e manter banco de leite humano no município; 
IX - produzir e distribuir material educativo, com vistas a promover o 

aleitamento materno. 
Art. 4° - Os recursos necessários à implementação do programa de que 

trata esta lei serão previstos na Lei Orçamentária Anual - LOA. 



124 
Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 

dias contados da data de sua publicação. 
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator- Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 741/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 741/99, do Deputado José Milton, que cria a Area de 
Proteção Ambiental - APA - Fazenda Capitão Eduardo - e dá outras 
providências, 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 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° 741/99 
Cria a Area de Proteção Ambiental- APA- Fazenda Capitão Eduardo e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado Area de Proteção Ambiental - APA - Fazenda 

Capitão Eduardo o terreno de, aproximadamente, 260ha (duzentos e 
sessenta hectares), situado no Município de Belo Horizonte, contido na 
poligonal definida pelas coordenadas UTM (Projeção Universal Transversa 
de Mercator) 7806-7808 e 616-619, tendo como limites: 

a) a leste, a margem esquerda do rio das Velhas; 
b) ao su l, o leito da Ferrovia MRS; 
c) ao norte, a margem direita do ribeirão do Onça; 
d) a oeste, a linha que une as coordenadas mencionadas no "caput" deste 

artigo. 
Art. 2° - A APA Fazenda Capitão Eduardo destina-se à recuperação, à 

preservação e à conservação ambiental do terreno mencionado no art. 1° e : 
I - à proteção do ecossistema natural da área; 
11 - à recomposição da mata ciliar e das demais áreas de preservação 

previstas em lei; 
111 -à melhoria das condições ambientais para a recuperação e a proteção 

da fauna e da flora locais; 
IV - à proteção de mananciais e do patrimônio paisagístico. 
Art. 3°- É proibido na APA Fazenda Capitão Eduardo: 
I - promover ação de desmatamento e degradação ambiental que 

descaracterize os ecossistemas da área; 
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11 -realizar obra que implique ameaça ao equilíbrio ecológico ou atente 

contra os objetivos relacionados no art. 2° desta lei. 
Art. 4°- O Estado articular-se-á com o Município de Belo Horizonte para a 

implantação e a administração da APA Fazenda Capitão Eduardo. 
Parágrafo único - Para a gestão da APA Fazenda Capitão Eduardo, será 

constituído órgão colegiado composto de representantes dos poderes 
públicos estadual e municipal e de entidades da sociedade civil organizada. 

Art. 5° - A pessoa física ou jurídica que desrespeitar o disposto nesta lei 
estará sujeita a responsabilização civil e criminal. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Aílton Vilela, relator- Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 901 /2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 901/2000, dos Deputados João Batista de Oliveira e 
Paulo Piau, que dispõe sobre os custos de análise de pedidos de 
licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no Estado, foi aprovado 
nos turnos regimentais, 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° 901/2000 
Dispõe sobre os custos de análise de pedidos de licenciamento ambiental 

da atividade de suinocultura no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os valores de indenização dos custos de análise de pedidos de 

licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no Estado 
corresponderão a 50% (cinqüenta por cento) do valor estabelecido para as 
demais atividades agropecuárias. 

Art. 2° - Esta lei será regulamentada no prazo de trinta dias contados da 
data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aflton Vilela, relator - Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.025/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.025/2000, do Deputado Rogério Correia, que dispõe 
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sobre a politica mineira de incentivo, cultivo, consumo, comercialização e 
transformação dos derivados do pequizeiro - PRÓ-PEQUI -, 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 seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.025/2000 
Cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, 

à Comercialização e à Transformação do Pequi e Demais Frutos e Produtos 
Nativos do Cerrado- PRÓ-PEQUI. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à Extração, 

ao Consumo, à Comercialização e à Transformação do Pequi e Demais 
Frutos e Produtos Nativos do Cerrado - PRÓ-PEQUI -, com o objetivo de 
integrar as populações que tradicionalmente exploram o cerrado no uso e 
manejo racional desse bioma, numa perspectiva de sustentabilidade 
ambie1tal. 

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, na administração e gerência do 
programa: 

I -identificar as áreas de incidência de comunidades tradicionais que vivam 
ou sobrevivam da coleta do pequi e de outros produtos nativos do cerrado; 

11 - criar mecanismos de incentivo à preservação das áreas de ocorrência 
do pequizeiro e de outras espécies do cerrado suscetíveis de manejo; 

111 - realizar estudos visando à recuperação da biodiversidade das terras 
públicas e devolutas localizadas em áreas do cerrado retomadas pelo Estado 
que tenham sido objeto de contratos de arrendamento ou comodato ou outros 
instrumentos congêneres e utilizadas em projetos agrossilvipastoris; 

IV - criar mecanismos que assegurem a utilização, pelas comunidades 
tradicionais, organizadas em cooperativa ou outra forma associativa, de 
áreas de reserva legal para a coleta de frutos e produtos nativos do cerrado; 

V- desenvolver experimentos e pesquisas voltados à produção de mudas 
para o atendimento a novos plantios e para a recuperação de áreas 
degradadas; 

VI - pesquisar os aspectos culturais e folclóricos relacionados com o pequi 
e demais frutos do cerrado, divulgar seus eventos comemorativos e datas 
relevantes e identificar, dentro do programa, as áreas adequadas ao turismo 
e incentivar sua prática; 

VIl - divulgar os componentes nutricionais e medicinais do pequi e de 
outros frutos e produtos do cerrado; 
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VIII - incentivar a industrialização do pequi e demais frutos do cerrado, 

mediante sua transformação em doces, licores, batidas e outros derivados; 
IX - desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualidade dos 

produtos; 
X -criar selo que identifique a área de produção e a qualidade do produto; 
XI - incentivar a comercialização do pequi e de outros frutos do cerrado e 

de seus derivados; 
XII - incentivar o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento econômico 

dos produtores e trabalhadores envolvidos na exploração do pequi e demais 
frutos do cerrado, bem como sua organização em cooperativas e outras 
formas associativas. 

Art. 3° - As ações governamentais relativas ao planejamento e à 
implementação das atividades do PRÓ-PEQUI contarão com a participação 
de representantes de instituições públicas e de organizações não 
governamentais ligadas à agricultura familiar, aos trabalhadores e produtores 
rurais e à proteção do meio ambiente, que atuem principalmente em áreas do 
cerrado. 

Art. 4° - As terras públicas e devolutas arrecadadas pelo Estado, 
localizadas em áreas do cerrado e que apresentem potencial agroextrativista 
serão destinadas a projetos de assentamento de trabalhadores rurais, nos 
moldes de reserva agroextrativista. 

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, mediante proposta da 
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -. centro de 
referência com o objetivo de coordenar pesquisas, manter banco de dados, 
produzir e divulgar material didático, promover ações de educação ambiental , 
resgate e valorização da cultura local e outras atividades associadas ao pequi 
e aos demais frutos e produtos nativos do cerrado. 

Art. 6° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias 
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, 3 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator- Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.052/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 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, foi aprovado no 2° turno, 
com as Emendas n°s 1 a 4 ao vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final , 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 1.052/2000 
Declara como área de proteção ambiental a região situada nos Mumcípios 

de Barão de Cocais, Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Catas Altas, lb1rité, 
ltabirito, Mário Campos, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Santa Bárbara e 
Sarzedo e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Sob a denominação de Area de Proteção Ambiental Sul Região 

Metropolitana de Belo Horizonte - APA Sul RMBH -, fica declarada área de 
proteção ambiental a região situada nos Municípios de Barão de Cocais, Belo 
Horizonte, Brumadinho, Caeté, Catas Altas, lbirité, ltabirito, Mário Campos, 
Nova Lima, Raposos, Rio Ac1ma, Santa Bárbara e Sarzedo, com a 
delimitação geográfica constante no anexo desta lei. 

Art. 2° - A declaração de que trata o artigo anterior tem por objetivo 
proteger e conservar os sistemas naturais essenciais à biodiversidade, 
especialmente os recursos hídricos necessários ao abastecimento da 
população da Região Metropolitana de Belo Horizonte e das áreas 
adjacentes, com vistas à melhoria da qualidade de vida da população local, à 
proteção dos ecossistemas e ao desenvolvimento sustentado. 

Art. 3° - Para a implantação da APA Sul RMBH, serão adotadas as 
seguintes providências: 

I -zoneamento ecológico e econômico, com o respectivo sistema de gestão 
colegiado, que deverá ser elaborado no prazo de um ano contado da data de 
publicação desta lei; 

11 - divulgação das medidas previstas nesta lei, objetivando o 
esclarecimento da comunidade local sobre a APA Sul RMBH e suas 
finalidades. 

Art. 4° - O zoneamento ecológico e econômico e o sistema de gestão da 
APA Sul RMBH ficarão a cargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável , que terá o prazo máximo de seis meses após 
a aprovação, por decreto, do mencionado zoneamento para a implantação 
definitiva da Unidade de Conservação. 

§ 1° - Na elaboração da proposta técnica do zoneamento ecológico e 
econômico e do sistema de gestão, será assegurada a participação efetiva e 
permanente de autoridades públicas municipais e estaduais ligadas ao setor, 
entidades ambientalistas não governamentais, empresas, entidades de 
classe, universidades, centros de pesquisas e toda a comunidade envolvida 
com a APA Sul RMBH, mediante participação no seu Conselho Consultivo. 
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§ 2° - O zoneamento ecológico e econômico indicará as atividades a 

serem encorajadas em cada zona e as que deverão ser limitadas, 
restringidas ou proibidas, de acordo com a legislação aplicável. 

§ 3°- O sistema de gestão da APA Sul RMBH será composto, de forma 
colegiada e paritária entre o poder público e a sociedade civil, por 
autoridades públicas estaduais e municipais, entidades ambientalistas não 
governamentais, entidades de classe, universidades, empresas, centros de 
pesquisas e toda a comunidade envolvida com a APA Sul RMBH. 

Art. 5°- Além das proibições, das restrições de uso e das demais limitações 
para a APA Sul RMBH previstas na Lei Federal n° 6.902, de 27 de abril de 
1981 , o decreto que aprovar o zoneamento ecológico e econômico, a cargo 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
estabelecerá outras medidas que assegurem o manejo adequado para a 
área. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Aílton Vilela, relator - Dimas Rodrigues. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 1° da Lei n° ,de de de ) 

Memorial Descritivo APA Sul RMBH 
O memorial descritivo da APA Sul RMBH foi elaborado com base nas 

cartas do IBGE, escala 1:50.000 - Folhas: SE-23-Z-C-VI-3 Belo Horizonte; 
SF-23-X-A-111-1 Rio Acima; SF-23- X-A-111-2 Acuruí; SE-23-Z-C-VI-4 Caeté; 
SF-23-X-A-1-1 Catas Altas; SF-23-X-A-111-3-MI-2573-3 ltabirito; SF-23-X-A-11-2 
Brumadinho; SF-23-X-A-111-4-MI-2573-4 Ouro Preto e escala 1:100.000 -
Folha SE-23-Z-D-IV ltabira e tem a seguinte descrição: "inicia-se no encontro 
da antiga estrada BH/Nova Lima e o aqueduto da COPASA (ponto 1); daí, 
segue por esta estrada em direção à cidade de Nova Lima até seu encontro 
com a divisa municipal de Belo Horizonte e Sabará (ponto 2) ; segue por esta 
divisa intermunicipal até a nascente do córrego Triângulo e dar, a jusante 
deste córrego, até sua confluência com o córrego Cubango ou André Gomes 
(ponto 3); segue a montante deste córrego até seu cruzamento com a curva 
de nfvel de cota altimétrica 1.1 OOm (mil e cem metros) (ponto 4); segue por 
esta curva de nivel até seu encontro com o segundo afluente da margem 
esquerda do córrego Jambreiro, de montante para jusante (ponto 5); segue a 
jusante deste canal até seu encontro com o córrego do Jambreiro (ponto 6); 
segue a jusante deste córrego até sua confluência com o córrego Carioca 
(ponto 7); segue a montante deste córrego até sua confluência com o córrego 
Carrapato (ponto 8); segue em direção à nascente deste córrego até a MG-
030 (ponto 9); segue por esta rodovia, no rumo E, até seu cruzamento com o 
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córrego Estrangulado (ponto1 O); segue a jusante deste córrego até sua 
confluência com o ribeirão da Mutuca (ponto 11 ); segue a jusante deste 
ribeirão até sua confluência com o ribeirão dos Cristais- Folha SF-23-X-A-111-
1 Rio Acima (ponto 12); segue a jusante deste ribeirão até sua confluência 
com o primeiro afluente da margem direita, de montante para jusante, após o 
córrego dos Pires (ponto 13); segue a montante deste córrego até o divisor 
de águas entre o ribeirão dos Cristais e o córrego Bela Fama {ponto 14); 
segue por este divisor, em direção N, infletindo para E e SSE, até o rio das 
Velhas (ponto 15); segue a jusante deste rio até sua confluência com o 
ribeirão da Prata - Folha SE-23-Z-C-VI-3 Belo Horizonte (ponto 16); segue a 
montante deste ribeirão até sua confluência com o córrego da Cachoeira -
Folha SE-23-Z-C-IV-4 Caeté (ponto 17); segue a montante deste córrego até 
sua nascente na serra do Espinhaço (ponto 18); segue por este divisor, em 
direção NE, até a nascente do córrego Vieira (ponto 19); segue a jusante 
deste córrego até sua confluência com o rio São João (ponto 20); segue a 
montante deste rio até sua confluência com o córrego Lagoa do Fundão -
Folha SF-23-X-A-111-2 Acuruí (ponto 21); segue a montante deste córrego até 
sua nascente (ponto 22); segue no rumo SE, ultrapassando o divisor de 
águas, até a nascente do córrego Botafogo (ponto 23); segue a jusante deste 
córrego até sua confluência com o rio Conceição (ponto 24); segue a jusante 
do rio Conceição até sua confluência com o ribeirão Caraça - Folha SE-23-Z-
D-IV ltabira (ponto 25); segue a montante deste ribeirão até sua confluência 
com o córrego Brumadinho - Folha SF-23-X-B-1-1 Catas Altas (ponto 26); 
segue a montante deste córrego até sua confluência com o córrego Quebra 
Ossos (ponto 27) ; segue a montante deste córrego até seu cruzamento com 
a curva de nível de cota altimétrica 1.000m (mil metros) (ponto 28); segue por 
esta curva de nível, em direção preferencial S/SE, até o cruzamento com o 
ribeirão Maquiné (ponto 29); segue a montante deste ribeirão até sua 
nascente, e, daí, até o divisor de águas entre os córregos Quebra Ossos e 
Paracatu (ponto 30); segue por este divisor, em direção S, até o limite dos 
Municípios de Santa Bárbara e Mariana (ponto 31 ); segue em direção 
preferencial SW, acompanhando os limites entre os Municípios de Santa 
Bárbara-Mariana, Santa Bárbara-Ouro Preto e Santa Bárbara-ltabiríto, até o 
ponto cotado 1.627m (mil seiscentos e vinte e sete metros), na serra do 
Espinhaço - Folha SF-23-X-A-111-2 Acuruf (ponto 32) ; segue em direção SW, 
pelo divisor de águas dos córregos do Lobo e Curral de Pedras, até seu 
encontro com o rio das Velhas (ponto 33); segue a jusante do rio das Velhas 
até a represa do rio de Pedras (ponto 34); daí, segue a margem sul desta 
represa, em direção W, até o encontro com o córrego Farinha Seca (ponto 
35) ; segue a montante deste córrego até sua confluência com o córrego das 
Palmeiras (ponto 36); segue a montante deste córrego, passando pela Folha 
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SF-23-X-A-111-2-MI- 2573-4 Ouro Preto, até sua nascente- Folha SF-23-X-
A-111-1-MI- 2573-3 Rio Acima (ponto 37); segue pelo divisor de águas dos 
córregos Chancudo e Água Suja, passando pelos pontos cotados 1.053m (mil 
e cinqüenta e três metros}, 1.082m (mil e oitenta e dois metros) e 1.083m (mil 
e oitenta e três metros), até a coordenada 7.764.000 N (ponto 38); segue por 
esta coordenada, em direção W, até o cruzamento com o rio ltabíríto (ponto 
39); segue a montante deste rio até sua confluência com o córrego da Onça 
(ponto 40); segue a montante deste córrego até sua confluência com o 
córrego Sumidouro (ponto 41 ); segue a montante deste córrego até seu 
encontro com o terceiro canal de drenagem da margem direita, de montante 
para jusante (ponto 42); segue a montante deste canal de drenagem até sua 
nascente (ponto 43); daí, passa pelo divisor de águas dos córregos 
Sumidouro e Carioca até a nascente do sétimo afluente da margem esquerda 
do córrego Carioca, de montante para jusante (ponto 44); segue a jusante 
deste afluente até seu encontro com o córrego Carioca- Folha SF-23-X-A-111-
3-MI-2573-3 ltabirito (ponto 45) ; segue a montante deste córrego até sua 
nascente na serra das Serrinhas (ponto 46); segue em direção preferencial 
NW, passando pelos pontos cotados 1.519m (mil quinhentos e dezenove 
metros}, 1.387m (mil trezentos e oitenta e sete metros), 1.372m (mil trezentos 
e setenta e dois metros}, 1.334m (mil trezentos e trinta e quatro metros}, 
1.402m (mil quatrocentos e dois metros), 1.479m (mil quatrocentos e setenta 
e nove metros}, pelo divisor de águas do ribeirão do Silva e do córrego Padre 
Domingos, passando pelo loteamento Balneário Água Limpa, até o encontro 
com a estrada que liga a BR-040 a este loteamento - Folha SF-23-X-A-111-1 
Rio Acima (ponto 47); segue por esta estrada até seu cruzamento com a BR-
040 (ponto 48); segue no sentido W, atravessando a cumeeira da serra da 
Moeda, até a nascente do córrego Campínho (ponto 49); segue a jusante 
deste córrego até sua confluência com o córrego Três Barras - Folha SF-23-
X-A-11-2 Brumadínho (ponto 50); segue a jusante deste córrego até seu 
sétimo afluente da margem direita a partir deste ponto, de montante para 
jusante (ponto 51); segue a montante deste afluente até sua nascente e, dai, 
até o divisor de águas dos córregos da Estiva e Três Barras (ponto 52) ; 
segue por este divisor, em direção W, até a nascente do segundo afluente da 
margem esquerda do ribeirão Aranha, de montante para jusante (ponto 53); 
segue a jusante deste afluente até o ribeirão Aranha (ponto 54); segue, em 
direção N, até a curva de nfvel de cota altimétrica 900m (novecentos metros) 
(ponto 55); segue por esta curva, em direção NE, infletindo para NW, até a 
nascente do décimo afluente da margem esquerda do ribeirão Piedade, de 
montante para jusante (ponto 56); segue a jusante deste afluente até sua 
confluência com o ribeirão Piedade (ponto 57); segue a montante deste 
ribeirão até sua confluência com o córrego Pau Branco (ponto 58); segue a 
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montante deste córrego até seu encontro com a curva de nível de cota 
altimétrica 1.100m (mil e cem metros) - Folha SF-23-X-A-111-1 Rio Acima 
(ponto 59) ; segue por esta curva de nível até a nascente do oitavo afluente 
da margem esquerda do córrego Fundo, de montante para jusante - Folha 
SF-23-X-A-11-2 Brumadinho (ponto 60); segue a jusante deste afluente até 
sua confluência com o córrego Fundo (ponto 61 ); segue a jusante deste 
córrego até sua confluência com o córrego da Areia (ponto 62) ; segue a 
jusante deste córrego até sua confluência com o ribeirão Casa Branca (ponto 
63); segue a montante deste ribeirão até seu encontro com o córrego da Índia 
(ponto 64); segue a montante deste córrego até seu encontro com a curva de 
nível de cota altimétrica 900m (novecentos metros) (ponto 65); segue por 
esta curva de nível, em direção preferencial W e posteriormente N e E, 
contornando a serra Três Irmãos, até o encontro com o córrego Camargo 
(ponto 66); segue a montante deste córrego até atingir a curva de nível cota 
altimétrica 980m (novecentos e oitenta metros) (ponto 67); segue por esta 
curva de nível até atingir a nascente do terceiro afluente da margem 
esquerda do córrego Taboão, de montante para jusante (ponto 68); segue a 
jusante deste afluente até atingir a curva de nível de cota altimétrica 920m 
(novecentos e vinte metros) (ponto 69) ; segue por esta curva de nível até 
atingir o quinto afluente da margem direita do córrego Taboão (ponto 70); 
segue a montante deste afluente até atingir a curva de nível de cota 
altimétrica 1.000m (mil metros) (ponto 71) ; segue por esta curva de nível, em 
direção preferencial NE, até o cruzamento com o córrego Barreirinho (ponto 
72); segue a montante deste córrego até o cruzamento com a curva de nível , 
de cota altimétrica 1.040m (mil e quarenta metros) (ponto 73) ; segue por esta 
curva de nível em direção preferencial NE, até atingir o divisor de águas da 
bacia de captação do córrego Barreiro, situada no ponto de coordenadas 
20°00' Lat Se 44°00' Long W (ponto 74); segue por este divisor de águas, em 
direção preferencial N, até a curva de nível de cota altimétrica 980m 
(novecentos e oitenta metros) - Folha SE-23-2C-V-4 Contagem (ponto 75); 
segue por esta curva, em direção E, até seu encontro com o quinto afluente 
da margem esquerda do córrego Barreiro, de jusante para montante (ponto 
76); segue a montante deste afluente até o encontro com a curva de nível de 
cota altimétrica 1.040m (mil e quarenta metros) - Folha SE-X-A- 111-1 Rio 
Acima (ponto 77); segue por esta curva, em direção preferencial NE, até o 
encontro com o terceiro afluente da margem esquerda do córrego 
Cercadinho, de montante para jusante (ponto 78); segue por este afluente, a 
jusante, até sua confluência com o córrego Cercadinho (ponto 79); segue em 
direção SSE até o ponto cotado 1.165m (mil cento e sessenta e cinco 
metros), no divisor de águas dos córregos Cercadinho e Leitão (ponto 80); 
segue em direção E até encontrar as coordenadas 61 O.OOOm E e 6. 791 .000m 
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N (ponto 81 ); segue por esta coordenada, em direção S, até o divisor de 
águas entre o ribeirão da Mutuca e o córrego Cercadinho (ponto 82); segue 
por este divisor, em direção NE, até a curva de nível de cota altimétrica 
1.160m (mil cento e sessenta metros) (ponto 83); segue por esta curva, em 
direção NE, até a nascente do córrego do Acaba Mundo (ponto 84); segue a 
jusante deste córrego até seu encontro com a curva de nível de cota 
altimétrica 1.1 OOm (mil e cem metros) (ponto 85); segue por esta curva de 
nível até seu encontro com o primeiro afluente da margem esquerda do 
córrego da Mangabeira, de montante para jusante (ponto 86); segue a 
montante deste afluente até sua nascente e, daí, até seu encontro com a 
curva de nível de cota altimétrica 1.200m (mil e duzentos metros) (ponto 87); 
segue por esta curva de nível até o divisor de águas dos córregos da 
Mangabeira e da Serra (ponto 88); segue por este divisor, em direção NE. até 
a curva de nível de cota altimétrica 1.000m (mil metros) (ponto 89); segue em 
direção ENE até o divisor de águas dos córregos São Lucas e da Serra 
(ponto 90); segue por este divisor, em direção ENE, até o ponto mais próximo 
da nascente do córrego São Lucas, e , daí, até esta nascente (ponto 91 ); 
segue a jusante deste córrego até o aqueduto da COPASA (ponto 92); segue 
por este aqueduto até o ponto inicial desta descrição". 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.235/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.235/2000, do Deputado Sargento Rodrigues, que 
regulamenta o art. 297 da Constituição Estadual e dá outras providências, foi 
aprovado nos turnos regimentais, 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° 1.235/2000 
Regulamenta o art. 297 da Constituição do Estado e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os sistemas de informação relativos a segurança pública, 
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Art. 2° - A Polícia Militar e a Polícia Civil terão acesso comum e imediato 
aos bancos de registros de dados sob sua responsabilidade. 

§ 1 o - Ficam vedadas a restrição do acesso a dado constante de qualquer 
registro ou a demora injustificada na prestação de informações. 

§ 2° - A sonegação, a retenção, o desvio ou a subtração de informações 
constantes nos bancos de dados dos sistemas a que se refere o art. 1°, 
devidas a órgão ou agente público, bem como o atraso no seu fornecimento 
ou o impedimento, sob qualquer modalidade, a que se realize o tráfego de 
informações previsto neste artigo implica responsabilização administrativa e 
multa para o agente responsável , nos termos de regulamento específico, sem 
prejuízo das demais sanções legais. 

§ 3° - A gestão dos bancos de registros da Polícia Civil e da Polícia Militar 
será supervisionada por comissão permanente, de composição paritária entre 
as duas instituições, constituída na forma do regulamento. 

Art. 3° - A comissão de que trata o § 3° do artigo anterior organizará e 
manterá sistema de informações sobre segurança pública, o qual será 
integrado por bancos de registros, sistemas de informações, arquivos, bases 
de dados ou instrumentos similares pertencentes a órgão ou entidade da 
administração pública estadual, cujo conteúdo seja de interesse para a 
prevenção, manutenção, recuperação ou promoção da segurança das 
pessoas, da sociedade e do Estado. 

Art. 4° - Na operação do sistema de informações de que trata o art. 3°, 
serão observadas as seguintes diretrizes: 

I - disponibilização imediata das informações; 
11 - acesso prioritário para as unidades e os agentes públicos em efetiva 

ação operacional; 
111- pleno acesso para as Polícias Civil e Militar; 
IV- prestação de informações á sociedade; 
V- preservação da autonomia administrativa dos componentes do sistema; 
VI - enfoque prioritário para as atividades de natureza preventiva; 
VIl- integração dos bancos de registros componentes do sistema; 
VIII - utilização das informações para a formulação da politica estadual de 

segurança pública; 
IX - organização das ações e dos serviços de interesse da segurança 

pública, de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos, a 
superposição de funções e o paralelismo de instâncias decisórias; 

X - regionalização. 
Art. 5° - Entre outras atribuições, compete à comissão de que trata o § 3° 

do art. 2°: 
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I - assegurar às Polícias Civil e Militar do Estado o acesso aos bancos 

de registros a que se refere esta lei; 
11 - criar o cadastro estadual de informações criminais; 
111 - identificar os fatores determinantes e condicionantes da segurança da 

sociedade, do cidadão e do Estado; 
IV - identificar as necessidades de atuação do poder público na área da 

defesa social; 
V- mapear as condições de segurança pública no Estado; 
VI - avaliar a probabilidade de ocorrência de situações de violência e 

criminalidade, apontando os meios necessários à sua prevenção. 
Parágrafo único - No cumprimento de suas atribuições, a comissão 

buscará: 
I - garantir às pessoas e à coletividade condições de vida isenta de 

pressões oriundas da violência e da criminalidade presentes no ambiente 
social ; 

11 - possibilitar a prevenção de conflitos e a erradicação da violência nos 
litígios envolvendo a posse de áreas rurais. 

Art. 6° -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. ao -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator- Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.314/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.314/2000, do Deputado Márcio Kangussu, que altera 
os arts. 1° e 2° da Lei no 13.735, de 7/11/2000, 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° 1.314/2000 
Altera os arts. 1 o e 2° da Lei n° 13.735, de 7 de novembro de 2000, que 

institui o Dia de Manifestação contra a Exploração Infantil. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 1 o e o do art. 2° da Lei n° 13.735, de 7 de 

novembro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica instituido o Dia de Manifestação contra a Exploração Infantil, 

que recairá, anualmente, no dia 4 de outubro. 
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Art. 2° - O Conselho Estadual de Educação estabelecerá a programação 
das atividades alusivas à data instituída por esta lei.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Ailton Vilela, relator- Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.321 /2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 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, foi aprovado nos turnos 
regimentais, 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° 1.321/2000 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Paulistano Futebol Clube, com sede 

no Município de Muriaé, o imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Paulistano Futebol 

Clube, com sede no Município de Muriaé, o imóvel constituido por terreno 
urbano com área de 38.858m2 (trinta e oito mil oitocentos e cinqüenta e oito 
metros quadrados) e situado nesse município, nas cercanias do Centro 
Educacional Dom Delfim, no Bairro da Barra, registrado a fls. 119 do livro 3-Z 
no Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício de Notas da Comarca de 
Muriaé. 

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à 
implantação do Programa Educação, Esporte e Lazer para Todos pelas 
Secretarias Municipais de Trabalho e Ação Social e de Educação, pela 
Fundação de Cultura e Artes de Muriaé - FUNDARTE - e pelo Paulistano 
Futebol Clube, sociedade de direito privado, com sede no Município de 
Muriaé. 

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
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Glycon Terra Pinto, Presidente- Ailton Vilela, relator- Dimas Rodrigues. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.505/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.505/2001 , do Deputado Geraldo Rezende, que 
declara de utilidade pública a Organização Brasileira contra a Violência, com 
sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em tumo único, com a 
Emenda n° 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.505/2001 
Declara de utilidade pública a entidade Reação - Organização Brasileira 

contra a Violência, com sede no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Reação -

Organização Brasileira contra a Violência, com sede no Município de 
Uberlândia. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Amilcar 

Martins. 

COMUNICAÇOES DESPACHADAS PELOSR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÓES 

-O Sr. Presidente despachou, em 3/7/2001 , as seguintes comunicações: 
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra. Rosana 

Maria Ferreira Murta, ocorrido em 1°/7/2001 em Vespasiano. (-Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. João 
Alves da Silva, ocorrido em 1°/7/2001, em Pedro Leolpoldo. (-Ciente. Oficie-
se.) 
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ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 

50/2001 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de março de 

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rogério 
Correia, Ermano Batista e Geraldo Rezende, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Ermano Batista, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, 
por se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual se destina a eleger o 
Presidente, e o Vice-Presidente e a designar o relator. Prosseguindo, a 
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida o Deputado Geraldo Rezende para atuar como 
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado 
Ermano Batista e para Vice-Presidente o Deputado Márcio Cunha, ambos 
com três votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Ermano 
Batista convida para tomar assento à mesa o Deputado Geraldo Rezende, 
que o empossa no cargo de Presidente. Prosseguindo, a Presidência designa 
como relator da matéria o Deputado Rogério Correia. Cumprida a finalidade 
da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia - Aflton Vilela. 

ATA DA 648 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POlÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, 
Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael, Paulo Piau e Kemil Kumaira, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Rafael , 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a discutir, em audiência pública, o impacto, as 
consequências e as alternativas referentes ao regime de cotas e ao corte de 
energia que poderão ocorrer no meio rural, tendo em vista as resoluções da 
Cãmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, e a apreciar a matéria 
constante na pauta. O Presidente informa, ainda, que, nos termos 
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regimentais, designou o Deputado Paulo Piau para relatar a Emenda n° 4 
e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, apresentadas em Plenário ao Projeto de 
Lei no 1.250/2000, no 1° turno. A seguir, a Presidência registra a presença 
dos Srs. Sérgio Henrique Mouthê Duarte, representante do Presidente da 
CEMIG; Ronaldo Scucato, Presidente da OCEMG; José Pereira Filho, 
representante da CCPR; V ilson Luiz da Silva, Presidente da FETAEMG; 
Gilman Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG; Luiz Custódio Cotta Martins, 
Presidente do Sindicato do Açúcar e do Álcool do Estado de Minas Gerais -
SIAMIG - e representante do Presidente da FIEMG; Paulo Roberto 
Bemardes, Presidente da Comissão Nacional de Pecuária do Leite; Alberto 
Adhemar do Vale Júnior, Presidente do SILEMG; l::nio Resende de Souza, 
representante do Presidente da EMATER; Vitor Soares Lopes, Chefe da 
Assessoria de Planejamento da RURALMINAS e representante do 
Presidente dessa entidade; Manoel Otoni Neiva, Diretor-Presidente da 
Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina. A seguir, o Deputado Paulo 
Piau, autor do requerimento objeto desta reunião, tece considerações iniciais 
sobre o tema em questão. Após, cada um por sua vez, os expositores 
discorrem sobre a matéria e se envolvem em amplo debate com os 
Deputados e os convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Encerrada esta fase, a Presidência passa à 18 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Chico Rafael emite parecer, 
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.025/2000, no 2° turno, na 
forma do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado 
o parecer. Passando-se à 33 Fase da Ordem do Dia, são aprovados 
requerimentos dos Deputados Marcelo Gonçalves, em que solicita a 
realização de audiência pública da Comissão no Municipio de Araçuaí para 
avaliar os efeitos da seca e o planejamento das ações emergenciais e 
estratégicas no âmbito do Poder Executivo; e Paulo Piau, pedindo a 
elaboração de relatório, por esta Comissão, sobre a matéria objeto desta 
reunião e que ele seja enviado aos Governos Federal e Estadual. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Carlos 

Pimenta. 
ATA DA 61 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia sete de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Marco 
Régis, Carlos Pimenta e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da supracitada 
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Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Agostinho Silveira. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis , declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente faz a leitura da correspondência e solicita à 
assessoria que faça sua análise. A seguir, o Presidente designa o Deputado 
Carlos Pimenta para relatar o Projeto de Lei n° 1.531/2001 , em turno único, e 
a Deputada Elaine Matozinhos para relatar o Projeto de Lei n° 1.535/2001 , 
em turno único. O Presidente informa que a reunião se destina a debater a 
criação da Casa do Coração e do Instituto Cardiovascular de Minas Gerais e 
convida a tomar assento à mesa o Cardeal Dom Serafim Fernandes de 
Araújo e os Srs. Marcílio Stortini, Coordenador de Alta Complexidade da 
SES; Luciano Wagner Ribeiro Reis, Consultor Especializado da SMS; 
Raimundo M. Nascimento Neto, Presidente da Sociedade Mineira de 
Cardiologia; Charles Simão, Presidente da Sociedade Mineira de Cirurgia 
Cardiovascular; Francisco Rezende Silveira, Diretor Científico da Sociedade 
Mineira de Cardiologia; João Carlos Belo Lisboa Dias, Vice-Presidente da 
Associação Mineira de Hemodinãmica e Cardiologia lntervencionista; 
Marildes Luiza de Castro Freitas, Diretora do Departamento de Doença 
Cardíaca na Mulher da Sociedade Mineira de Cardiologia; e Márcia de Melo 
Barbosa, Vice-Presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Edson Rezende, autor do 
requerimento que motivou a realização da reunião, e, a seguir, concede a 
palavra aos convidados. Tem início debate, do qual participam todos os 
parlamentares presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e votação de proposições da 
Comissão. O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento em que 
solicita sejam convidados a participar de reun ião da Comissão 
representantes dos hospitais de referência das cidades pólos do Estado e da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, responsáveis por atendimentos de 
urgência e emergência, representantes da Secretaria da Saúde e os 
Secretários Municipais de Saúde das cidades mencionadas. O Deputado 
Edson Rezende apresenta requerimento em que solicita a realização de 
audiência pública, com a participação da comunidade científica da área de 
cardiologia, e do Secretário da Saúde, com o objetivo de se debater a criação 
da Casa do Coração. O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento 
em que solicita sejam convidados a comparecer a reunião da Comissão 
representantes das polícias rodoviárias estadual e federal e do Corpo de 
Bombeiros, para debaterem o programa de resgate de acidentados nas 
estradas do Estado. O Deputado Edson Rezende apresenta requerimento em 
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que solicita seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de 
informação sobre o andamento da investigação realizada pelo Ministério 
Público sobre o CARDIOMINAS. A Comissão apresenta requerimento em 
que solicita seja realizada audiência pública com a participação do Diretor da 
Santa Casa de Misericórdia, para que este preste esclarecimentos sobre a 
doação, feita pelo Estado, do imóvel onde funcionaria o CARDIOMINAS: 
Submetidas a votação, cada uma por sua vez, são as maténas aprovadas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 2001 . 
Marco Régis, Presidente - Elaine Matozinhos - Adelmo Carneiro Leão. 

ATA DA 103 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Às nove horas e trinta minutos do d ia sete de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Bilac 
Pinto e Ermano Batista, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado 
Arlen Santiago, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e dá ciência aos membros da Comissão do recebimento 
do Projeto de Lei n° 1.521/2001 , da Bancada do PT (relator:Deputado 
Ermano Batista). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer do relator, Deputado Ermano 
Batista, sobre o Projeto de Lei n° 1.425/2001 , do Deputado Rogério Correia, 
o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, o 
Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 1.509/2001, do Deputado Márcio 
Kangussu, ao Deputado Bilac Pinto. Após discussão e votação, é aprovado o 
parecer do relator, Deputado Bilac Pinto, sobre o referido projeto, que conclui 
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Após votação, é aprovado, em turno único, o 
Requerimento n° 2.281/2001 , do Deputado Cristiano Canêdo. Passa-se à 38 

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. Colocados em votação, são aprovados, cada um 
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por sua vez, os seguintes requerimentos: do Deputado Arlen Santiago (3}, 
solicitando seja convidado o Secretário de Estado de Esporte e Lazer para 
apresentar, perante esta Comissão, o programa de trabalho da referida 
Secretaria para o exercício de 2001 ; solicitando seja encaminhado ofício ao 
Diretor-Geral do DER-MG, para que se fiscalizem as empresas produtoras de 
bobinas de aço e exigindo que estas apresentem o cadastro das firmas 
autorizadas a transportá-las; solicitando seja encaminhado ofício ao Diretor-
Geral do DETRAN-MG, para que se mobilizem equipes com o objetivo de 
fiscal izar empresas transportadoras de bobinas de aço, verificando se estas 
estão credenciadas junto aos fabricantes desses produtos siderúrgicos; da 
Comissão de Transporte (3}, solicitando se peça ao DETRAN-MG empenho 
na agilização do inquérito que apura o acidente ocorrido na MG-020, 
envolvendo a Empresa Dionello e o Expresso Santa Luzia, e, ainda, que seja 
encaminhada a esta Comissão cópia do relatório final das investigações; seJa 
encaminhado ofício ao Presidente da Comissão Especial que avalia o Código 
de Trânsito Brasileiro, na Câmara Federal, para que sejam aplicadas 
penalidades mais severas às empresas transportadoras de produtos 
siderúrgicos e de outras cargas perigosas que desrespeitem normas de 
segurança previstas em lei, bem como para que se avalie se as medidas 
previstas na Resolução n° 699, relativas a transporte de bobinas e perfilados, 
são realmente eficazes; e solicitando se peça aos Comandantes das Polícias 
Rodoviárias Estadual e Federal, que seja intensificada a fiscalização nas 
rodovias onde circulam maior número de veículos que transportem bobinas 
de aço. 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 . 
Arlen Santiago, Presidente - Geraldo Rezende- Dinis Pinheiro. 

ATA DA 35• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às dez horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, 
Márcio Kangussu e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Agostinho Silveira, 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. A 
Presidência determina seja retirado da pauta o Projeto de Lei n° 1.052/2000, 
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no 2° turno, em virtude do não-cumprimento de pressupostos regimentais. 
A seguir, é submetido a discussão e votação e é rejeitado o parecer sobre o 
Projeto de Lei no 1.553/2001 , o qual conclui pela inconstitucionalidade, pela 
ilegalidade e pela antijuridicidade da matéria (relator: Deputado Ermano 
Batista). Nos termos do § 3° do art. 138 do Regimento Interno, a Presidência 
designa o Deputado Agostinho Silveira como novo relator da matéria. Este 
emite parecer, concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juricidade do Projeto de Lei n° 1.553/2001 . Submetido a discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Geraldo Rezende, Presidente - Eduardo Hermeto - Ermano Batista -

Agostinho Silveira - Márcio Kangussu - Dilzon Melo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.563/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, do Deputado lvair Nogueira, pretende seja 
declarado de utilidade pública o Cardoso Esporte Clube, com sede no 
Município de Urucãnia. 

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 entidade em causa tem por objetivo difundir a prática do esporte, 

sobretudo o futebol, inclusive feminino, promovendo competições em todas 
as modalidades esportivas. 

Além disso, realiza reuniões e eventos de caráter social e cívico-cultural, 
estimulando a solidariedade entre seus associados. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.563/2001 , como originalmente formulado. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2001 . 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.046/2000 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto em análise institu i o 

programa de serviços Disque-Denúncia no Estado de Minas Gerais. 
Publicada no "Diário do Legislativo" em 25/5/2000, a proposição foi 

apreciada, em 3/8/2000, pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda 
n° 1, que apresentou. 

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser apreciada quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, ele o art. 102, XIV, alíneas "c" e "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição do programa de serviços Disque-Denúncia, objeto do projeto 

em tela, visa a dotar a sociedade de mais um canal de proteção aos 
segmentos populacionais mais vulneráveis à violência. 

Por meio de linhas telefônicas gratuitas, os cidadãos poderão, com 
segurança de sigilo, denunciar ações que firam os direitos de crianças, 
idosos e deficientes, bem como o narcotráfico. 

Proteger os grupos mais fragilizados da sociedade é dever de todos os 
cidadãos, conforme preceitua a Constituição Federal nos seus arts. 23, 11 , 
227 e 230, que fazem menção ao portador de deficiência, à criança e ao 
idoso, respectivamente. 

Sabe-se, no entanto, que muita negligência e omissão ocorre em virtude da 
falta de acesso às autoridades e também do temor quanto a possíveis 
retaliações por parte dos infratores. 

Assim sendo, a implantação dos serviços telefônicos previstos na 
proposição vem concorrer para a neutralização dessas dificuldades, 
facultando a denúncia a quem tenha fundadas suspeitas de maus-tratos, 
opressão, exploração, abuso ou qualquer desrespeito a crianças, idosos e 
portadores de deficiência, bem como de tráfico de drogas. 

O projeto é, pois, necessário e oportuno. Consideramo-lo ainda mais 
importante porque a sociedade se encontra abalada com os níveis de 
violência verificados nos dias atuais. 

Conclusão 
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.046/2000 com a 

Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2000. 
Ivo José, Presidente - Carlos Pimenta, relator- Luiz Menezes. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.521 /2001 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria da Bancada do Partido dos Trabalhadores, a proposição em 

análise tem por objetivo incluir as rádios e televisões comunitárias como 
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beneficiárias de programas de incentivo à cultura no Estado e dar outras 
providências. 
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Preliminarmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em análise busca incluir as rádios e televisões comunitárias 

como beneficiárias de programas de incentivo à cultura. Para tanto, 
acrescenta o inciso XIII ao art. 1° e parágrafo único ao art. 8° da Lei n° 
12.733, de 30/12/97, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais 
como fomento às atividades culturais no Estado. 

A referida norma concede incentivos fiscais, por meio de dedução do valor 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS -, ao contribuinte desse tributo que apoiar 
financeiramente projeto cultural desenvolvido nas áreas que especifica. 

Busca o autor, com essa medida, incluir rádios e televisões comunitárias 
entre os empreendimentos culturais que poderão ser beneficiados com o 
apoio financeiro dos referidos contribuintes. A proposição estabelece que, 
para terem direito a esse benefício, as rádios e televisões comunitárias 
deverão instituir conselhos municipais de comunicação, observada a 
representação paritária entre a sociedade civil e os poderes do município em 
sua composição. 

Cabe tratar a matéria à luz da Lei Federal n° 9.612, de 1998, que instituiu o 
Serviço de Radiofusão Comunitária. Segundo esse diploma, denomina-se 
Serviço de Radiofusão Comunitária a radiofusão sonora, operada em baixa 
potência e cobertura restrita , outorgada a fundações e associações 
comunitárias sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do 
serviço. 

Esses serviços têm como princípios e objetivos principais a promoção de 
atividades artísticas e jornalísticas, voltadas para finalidades educativas, 
artísticas, culturais e informativas, com respeito aos valores éticos e sociais 
da pessoa e da família, favorecendo, assim, a integração dos membros da 
comunidade atendida. 

Dessa forma , cabe ao poder público incentivar e apoiar o funcionamento 
desses importantes veículos de comunicação, entendendo sua inegável 
importância cultural, mesmo porque a Constituição Federal privilegiou a 
democratização dos meios de comunicação, notadamente em seus arts. 220, 
§ 1°, e 221 , assegurando plena liberdade de pensamento, expressão e 
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informação. 

Cumpre observar que, até esta data, a União não editou lei que institua 
serviços de radiofusão comunitária de sons e 1magens, isto é , televisões 
comunitárias. Por outro lado, a Lei Federal n° 8.977, de 1995, admite a 
criação de televisões comunitárias a cabo. 

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu profunda análise da 
matéria quanto aos seus aspectos legais e constitucionais, oportunidade em 
que, por meio do Substitutivo n° 1, por ela apresentado, promoveu as devidas 
correções, a fim de adequá-la à legislação vigente e sanar vício de 
inconstitucionalidade. 

Isto posto e considerando o inegável alcance social da propos1çao, não 
vislumbramos óbice à sua aprovação. Entretanto, como a matéria possui 
conteúdo de inequívoco caráter financeiro, requeremos, desde já, que seja 
distribuída, também, à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

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

1.521/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2001 . 
Arlen Santiago, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Márcio Cunha -

Erma!'o Batista. 

COMUNICAÇÓES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÓES 

-O Sr. Presidente despachou, em 4/7/2001 , as seguintes comunicações: 
Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência à Casa de que estará ausente do 

País no período de 23/6/2001 a 2/7/2001 . (-Ciente.) 
Do Deputado Amilcar Martins, dando ciência à Casa de que estará ausente 

do Pais no período de 13 a 29/7/2001 . (- Ciente.) 
Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. Nelson 

Ferreira de Oliveira, ocorrido em 3/7/2001 , em ltacambira. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Gil Pereira, notificando o falecimento da Sra. Laurinda 
Simões Souza, ocorrido em 4/7/2001 , em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-
se.) 

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, pela 

construção de várias hidrelétricas no Estado. (Requerimento n° 2.259/2001 , 
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do Deputado Pinduca Ferreira); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Gérson de Ramos Gonçalves, ocorrido em 
7/6/2001 , em Santa Maria de ltabira (Requerimento n° 2.319/2001 , do 
Deputado Djalma Diniz); 

de congratulações com a comunidade do Município de Santo António do 
Amparo pela passagem do 62°aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 2.331/2001 , da Deputada 
Maria Olívia). 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE JULHO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 1363 REUNIÃO ESPECIAL, EM 18/6/2001 
Presidência do Deputado Antônio Júlio 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira - Palavras do Sr. Francisco José de Oliveira -
Palavras do Sr. Arthur Lopes Filho - Palavras do Sr. Sebastião Mauro 
Figueiredo Silva - Palavras do Sr. Vitor Vieira - Palavras do Sr. Renato Rossi 
- Palavras do Sr. Manoel Bernardes - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alencar da Silveira Júnior - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Ch1co 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Edson 
Rezende - lvair Nogueira - João Leite - José Braga - José Henrique - José 
Milton - Kemil Kumaira - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio)- As 14h15min, declaro aberta a 

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

Ata 
- O Deputado Cristiano Canêdo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à le1tura da 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Francisco José de Oliveira, Secretário de Indústria e Comércio; 
João Alberto Visoto, Assessor Especial da Secretaria da Fazenda, 
representando o Secretário, Sr. José Augusto Trópia Reis; Arthur Lopes 
Filho, Presidente da Federação das Associações Comerciais, Industriais, 
Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas Gerais; Sebastião Mauro 
Figueiredo Silva, Presidente da Federação das CDLs de Minas Gerais; 
Renato Rossi, Presidente da Federação do Comércio do Estado de Minas 
Gerais; Vitor Vieira, Diretor do Sistema FIEMG-CIEMG, representando o 
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Presidente do Conselho da Pequena e Microempresa da FIEMG, Sr. 
Adson Marinho; Frank Sinatra Chaves, Presidente da GOL-Contagem e 1°-
Vice-Presidente da Federação CDL de Minas Gerais; Olival Gonzaga 
Rezende, Presidente do Conselho da Microempresa ACMinas; e Deputados 
Sebastião Navarro Vieira e Chico Rafael, coordenadores dos debates. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de 

Debates O Regime Tributário e As Empresas Mineiras. 
Palavras do Sr. Presidente 

A função social do imposto é indiscutível, da mesma forma que o principio 
da proporcionalidade em matéria tributária: o imposto arrecadado deve ser 
investido. Estamos vivendo um momento de muitas dificuldades. Sou 
defensor da reforma tributária, municipallsta convicto e crítico do sistema 
tributário. Sabemos que o Estado precisa arrecadar e que a Secretaria da 
Fazenda tem de funcionar, mas não da forma como está agindo, 
principalmente com os pequenos comerciantes mineiros. Na época da 
aprovação do Micro Geraes já levantávamos a questão da cobrança da 
diferença dos 6%. Esse projeto, cujas prerrogativas são próprias da lei fiscal , 
precisa ser modificado. O impacto negativo do diferencial de 6% atingiu cerca 
de 66% do pequeno empresariado mineiro, correspondendo a um aumento 
de 200% a 270% da carga tributária. Existem em Minas Gerais cerca de 300 
mil empresas inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Dessas, 240 
mil são microempresas, enquanto 45 mil são EPPs. As micro e pequenas 
empresas têm um faturamento global anual de R$20.000.000.000,00, 
gerando aproximadamente 900 mil empregos. A maioria das organizações 
importa matéria-prima e componentes de outros Estados; no Sul de Minas, 
por exemplo, chega em alguns casos a 1 00% a dependência dessas 
compras fora de território mineiro. 

Em consideração a tal panorama, esta Assembléia houve por bem instituir 
uma comissão especial para tratar do assunto. Sem falsa modéstia, esta 
Casa tem ag ido corretamente, dando todo o respaldo às reivindicações do 
empresariado. Às vezes, temos dificuldades com a Secretaria da Fazenda, 
no que diz respeito ao avanço de tais reivindicações. Lá, deixamos de fazer 
ações políticas para tratar de assuntos técnicos. AI residem as nossas 
dificuldades. Os homens que arrecadam são muito frios, pensam somente na 
arrecadação e não se preocupam com projetos sociais. Em alguns casos não 
analisam as conseqüências dos tributos cobrados. Muitas vezes querem 
cobrar um tributo sem nenhum resultado prático, causando dificuldades ao 
pequeno empresário, que, como gosto de dizer, ainda é o funcionário mais 
barato do Estado. O nosso esforço consiste em adequar essa legislação, 
respeitando as necessidades de arrecadação. Temos de ter 
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cobrança de impostos, mas contra a forma como é feita. 
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Tenho certeza de que esta não será uma reunião somente de discursos. 
Minas dará mais uma vez um grito, dizendo ao Congresso Nacional que a 
reforma tributária precisa ser votada urgentemente, pois o nosso sistema irá 
à falência se isso não acontecer. Essa guerra fiscal que enfrentamos - os 
outros Estados estabelecendo alíquotas diferentes, e Minas Gerais querendo 
receber diferenças - está inviabilizando os pequenos empresários. Posso 
afirmar isso, porque também sou um pequeno empresário. Essa classe está 
fadada ao fracasso e à quebradeira. Os pequenos comerciantes estão sendo 
obrigados a fechar suas empresas. Ninguém agüenta mais essa forma de 
cobrança de impostos não somente por parte do nosso Estado, mas também 
por parte do Governo Federal, cuja carga tributária é muito pesada. 

Portanto, gostaríamos de, neste encontro, quando trataremos de todo esse 
processo, discutir com a Secretaria da Fazenda, representada pelo Dr. 
Visoto, um dos especialistas em leis tributárias. Todos mostrarão a realidade 
do pequeno empresário. Falar de números de projeção é muito fácil , mas a 
prática é muito diferente. É isso que queremos levar à Secretaria da Fazenda 
e, posteriormente, ao Governador Itamar Franco. Tenho a certeza de que o 
Governador abraçará nossa causa, porque S. Exa. é um homem de visão, 
quer recuperar o prestígio tributário no Estado. E levaremos a ele as 
reivindicações aqui levantadas, para que possamos trabalhar juntos. Não 
teremos resultados se trabalharmos sozinhos. A Assembléia está disposta a 
ajudar, mas precisamos estar juntos, porque ninguém sozinho resolverá o 
problema. Precisamos deixar o discurso de lado, deixar aquelas reuniões que 
não resolvem nada. A presença de todos vocês aqui, hoje, é do que 
precisamos. Da mesma forma que vocês, temos dificuldades em enfrentar 
esse sistema fiscal do nosso Estado. Podem ter a certeza de que as reuniões 
com a Secretaria da Fazenda são pesadfssimas, porque temos que enfrentar 
as idéias fiscalistas. Queremos que o Estado não insista em acabar com o 
pequeno empresário. Queremos o apoio de vocês e queremos desejar aos 
Deputados que coordenarão os trabalhos que consigam chegar a uma 
solução para termos um documento que seja um instrumento para cobrar do 
Governo uma ação mais eficaz, principalmente na revisão do Micro Geraes. 
Quando o apoiamos, tínhamos o compromisso da Secretaria da Fazenda de 
fazer uma reavaliação dentro de seis meses. E, a partir de hoje, podemos 
cobrar isso do Governo, com esse documento que sairá daqui. Quero desejar 
a todos os participantes que tenham uma tarde produtiva em prol do 
empresariado mineiro. 

Palavras do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
O Sr. Coordenador - Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo e fazer das suas 
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as minhas próprias palavras. A situaçao que vivemos hoje é preocupante, 
e nós, que estamos a cada dia construindo a nossa democracia, precisamos 
quebrar vícios históricos que fazem parte da nossa cultura, porque nos 
acostumamos com um Estado impositor, um Estado tido como algoz da 
população. E, num estado democrático de direito, temos que ter a 
consciência plena de que o Estado não deve se sobrepor às razões da 
própria sociedade. Tivemos a oportunidade de aprovar, nesta Casa 
Legislativa, com o apoio do Presidente Antônio Júlio, uma proposta de minha 
autoria que criava o Código de Defesa do Contribuinte Mineiro. Esse Código 
nada mais era do que uma forma de restabelecer esses princípios de que a 
Nação, a sociedade antecede ao Estado. O Estado deve estar a serviço da 
sociedade e deve respeitá-la, principalmente nas suas forças produtivas, que 
somos todos nós, que criamos riquezas, porque não caem do céu. Sem mais 
delongas, passo a palavra àqueles que farão as suas exposições. 

Palavras do Sr. Francisco José de Oliveira 
Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio; Deputado Chico Rafael, Deputado 

Sebastião Navarro Vie1ra, demais representantes das entidades do setor 
produtivo, no desempenho da função de Secretário de Indústria e Comércio, 
não posso me furtar a registrar que estamos vivenciando o que de mais 
nobre existe na função do Legislativo, que é representar o espaço 
democrático onde a sociedade se faz ouvir, se faz saber e obtém, através da 
interação dos seus setores organizados com o Legislativo e com o Executivo, 
normas que permitem o efetivo progresso do povo produtivo, do povo 
consumidor, enfim, do povo mineiro, que é da nossa competência. 

A mim não compete, inicialmente, falar com profundidade sobre os 
aspectos que justificam esta reunião, tão oportunamente promovida pelo 
Legislativo. Cabe, sim, registrar, tão-somente, repetindo aquilo que o 
Presidente Antônio Júlio já nos disse, o aparente conflito que existe entre a 
necessidade de arrecadar e a de obtemperar, de obter harmonia entre a 
tributação e a capacidade contributiva, entre o poder de impor e a descoberta 
do que é harmonizar o conceito de capacidade contributiva. Esse conceito, 
sem querer ser professora!, significa contribuir aquele que pode, na medida 
do que puder contribuir. No caso específico das pequenas, médias e 
microempresas, o conceito contributivo tem gravidade muito acentuada, 
porque o aspecto da tributação é o que rompe, mantém ou enseja o equilíbrio 
da sobrevivência dessas empresas. Isso porque seu ponto de equilíbrio é 
muito frágil , não é grande corporação que trabalha com todas as variáveis do 
modelo econômico que vivenciamos, que permita que essas empresas 
desfrutem de conceitos de planejamento fiscal e de favores que a própria lei 
enseja. Nesse segmento produtivo, que é significativo pelos próprios 
números já citados, esse equilíbrio frágil algumas vezes é fulminado por uma 
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volúpia tributária, o que, no meu parco entendimento, não é o caso de 
Minas Gerais. Discordando das falas anteriores, quero dizer que aqu i não se 
trata de uma volúpia, mas de um problema de déficit fiscal crônico. Quem o 
administra se vê compelido a duas formas de obter o reequilíbrio. O corte 
cirúrgico nas despesas prejudica o atendimento às necessidades básicas da 
população como um todo. Dentro do bom-senso e da procura incessante da 
harmonia, é importante procurar a arrecadação adequada. 

Não é momento para discurso ou para teorização. Certamente os 
expositores que me sucederem falarão com mais propriedade, transmitindo a 
realidade disso que justifica nossa reunião. O Governo do Estado, que aqui 
represento na qualidade de Secretário de Estado, assim como a Assembléia 
Legislativa, está aberto à procura de um conceito de harmonia para a 
necessidade de tributar, sem ferir o equilíbrio desse segmento da produção 
das pequenas, médias e microempresas, que, sabidamente, é precário. 
Encerro minhas palavras e voltarei a intervir posteriormente, à medida que for 
necessário. 

Palavras do Sr. Arthur Lopes Filho 
Sr. Deputado que coordena a reunião; Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa, que recentemente esteve conosco em Pirapora, prestigiando-nos; 
Deputado Chico Rafael , autor do projeto que traz tantas vantagens para as 
empresas de pequeno porte; Srs. Deputados empresários que saíram de 
cada recanto de Minas para vir discutir a sobrevivência das microempresas e 
das empresas de pequeno porte, na FEDERAMINAS são proibidas as 
palavras "microempresário" e "pequeno empresário", pois não há, em toda 
Minas Gerais, nenhum microempresário e nenhum pequeno empresário, 
porque nenhum empresário é micro, nem pequeno, é sempre grande frente 
ao seu negócio, é empresário de microempresa, é empresário de empresa de 
pequeno porte. Por isso mesmo, quando sai da frente do seu negócio - e aqui 
vejo representada Minas Gerais inteira - é porque vem discutir sua 
sobrevivência. Concordo com o Secretário Francisco no sentido de que existe 
o princípio social do imposto, que é rompido no instante em que ultrapassa a 
capacidade contributiva, em que rompe o equilíbrio da vida da empresa, no 
instante em que o órgão responsável por arrecadar é tomado por uma volúpia 
que não é desejada, mas é, sobretudo, indesejável, e se esquece de que a 
esse empresário de microempresa, a esse empresário de pequena empresa, 
só a ele cabe defender seu negócio, porque é impossível contratar 
advogados, há um desrespeito, e seu negócio é invadido por um fiscal 
acompanhado de um policial militar. Tenho certeza de que o atual Secretário 
da Fazenda, homem de princípios, será sempre sensível a tudo o que se 
disser aqui , mas fundamental é a presença de todos aqui , para trazerem não 
só a voz, mas a união, que é fundamental para reformularmos, repensarmos 
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Nós, na FEDERAMINAS, sabemos que a reforma tributária, seja de âmbito 
federal , estadual ou até municipal, é fundamental para a sobrevivência 
dessas empresas. Sabemos e por isso mesmo lutamos em todas as esferas, 
através da nossa confederação, da nossa federação e de cada associação 
comercial, que hoje já chegam a quase 400 em todo o Estado. 

A reforma tributária federal , estamos constantemente pressionando para 
que venha. Não desanimamos, apesar de haver indícios de que ao Governo 
Federal não interessa essa reforma. Tenho certeza de que, no âmbito do 
Estado, com a nossa pressão, conseguiremos substanciais modificações. 

Na FEDERAMINAS, temos, com a Câmara de Atos e Oficios de Essen, um 
convênio. Recentemente estive lá, e é impressionante. As microempresas na 
Alemanha recebem todo incentivo do Governo alemão, há mais de um 
século. Isso ocorre porque sabem que para a geração de empregos e para 
manutenção do trabalho a microempresa e a empresa de pequeno porte são 
essenciais. 

É preciso que aqui, notadamente em Minas Gerais, essa consciência seja 
cada vez mais forte. Sem a microempresa, sem a empresa de pequeno porte, 
provavelmente nunca retomaremos o nível de emprego de que o Brasil e o 
nosso Estado tanto necessitam. 

Por isso, se conseguirmos levar nossa luta à frente, com a colaboração de 
todos, as microempresas e as empresas de pequeno porte vão trilhar uma 
estrada menos pedregosa e difícil. Tenho certeza de que o Secretário de 
Indústria e Comércio, que conheço bem, é sensível, saberá estar ao nosso 
lado, porque, antes de tudo, trata-se de uma Secretaria de desenvolvimento. 

Para haver desenvolvimento, não só em Minas, mas em qualquer Estado, é 
fundamental que o empresário, a microempresa e as empresas de pequeno 
sejam mudadas radicalmente, para que possam trabalhar e gerar as riquezas 
de que o Estado precisa. Paro por aqui, esperando os debates e ped indo 
licença ao coordenador para que, quando necessário, possa fazer as devidas 
intervenções. 

Parabéns a todos aqueles que vieram de cada região de Minas. Parabéns 
a todos nós, que estamos reunidos. Quero dizer que é fundamental para o 
desenvolvimento de Minas Gerais que as microempresas e as empresas de 
pequeno porte tenham um tratamento diferenciado, condigno, que nos 
permita alcançar o desenvolvimento. Obrigado . 

Palavras do Sr. Sebastião Mauro Figueiredo Silva 
Gostaríamos de parabenizar o Presidente Antônio Júlio pela feliz iniciativa 

de promover este encontro. Parabenizo também o Deputado Chico Rafael 
por tudo aquilo que tem feito e reconheço, no seu trabalho, o interesse pela 
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causa empresarial de Minas Gerais, principalmente pela causa do 
pequeno, do médio e do microempresário do Estado. Gostaria, ainda, de 
parabenizar e cumprimentar o Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
coordenador desta reunião, que é, também, um lutador pelas causas do 
empresário. Haja vista, como bem disse, há poucos instantes, que fez com 
que a Casa trabalhasse para dar-lhe o projeto que queríamos que 
acontecesse. O Código de Defesa do Contribuinte daria uma nova colocaçao 
ao tratamento do Estado empresário. Cumprimentamos, também, o 
Secretário Francisco, Dr. Lopes Filho, Dr. Vitor e o nosso querido Presidente 
Renato Rossi. Agradeço principalmente aos queridos lojistas e ás pessoas 
que têm na Federação a sua grande interlocutora, a fim de trazer melhores 
dias para o nosso segmento. Agradeço a presença dos empresários de 
Minas que estão nessa arrancada, nessa mobilização que a Assembléia 
Legislativa promove, para que possamos discutir os problemas e pensar em 
dias melhores. 

É necessário que consigamos do Estado algum tipo de parcelamento, até 
anistia para alguns casos, a fim de que sobrevivamos. Muitas empresas não 
terão condições de esperar porque estão quebrando. Temos notícia de que 
60 a 70 mil microempresas já fecharam durante o período que vai da 
aprovação anterior do Projeto Micro Geraes até agora. Precisamos buscar, 
junto à Secretaria da Fazenda e aos poderes constituídos do Estado, uma 
oportunidade para que essas empresas tenham oxigênio, continuem gerando 
empregos. Sem emprego, como sobreviverão os demais segmentos, 
principalmente o nosso, que é de venda, contato com a ponta da sociedade? 

É importante termos vendas, e, se não conseguirmos que a indústria 
permaneça nas Gerais, estaremos em situação difícil. Estamos preocupados 
com a evasão de empresas, que estão mudando para outros Estados, 
preocupadas com o valor da carga tributária. É necessário acharmos a 
solução, a fim de que nossas empresas continuem vivas, não saiam para 
outros Estados, e para que empresas de outros Estados possam estar 
conosco, aumentando nossa potencialidade, para que o comércio mineiro 
tenha seu lugar ao sol. Preocupa-nos a voracidade dos impostos de Minas 
Gerais, já que ainda pesa sobre nós a fama da "derrama". Somos 
tributaristas. Precisamos de um Governo como o que temos agora, que 
pensa na sociedade, para dar um basta nessa situação. Esperamos 
conseguir, através de medidas austeras, fazer com que todos os segmentos 
empresariais do Estado vivam dias melhores. E, nesse tocante, lembramo-
nos dos pequenos lojistas, já que somos seu representante. 

Precisamos ter vontade ferrenha para pressionar as autoridades, a fim de 
que os órgãos governamentais sintam a necessidade de estar de acordo com 
uma nova mentalidade política que nos favoreça. Aqui estamos apoiando os 
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Deputados Chico Rafael e Sebastião Navarro Vieira, no projeto do Código 
de Defesa do Contribuinte, que ainda não desabrochou de maneira efetiva, 
possibilitando nova situação no movimento empresarial de Minas Gerais. É 
importante debater o assunto, fazendo-nos presentes em todas as 
oportunidades que se apresentem. Somos um segmento de ponta na 
economia nacional e o que mais emprega no Pafs, escuta a opinião do povo, 
conhece suas necessidades. Se não tivermos condições de melhorar o 
atendimento ao consumidor, não estaremos cumprindo nossa finalidade. 

O comércio lojista é o segmento que faz a alegria de uma cidade. Lojas 
bem organizadas, com belas vitrines, abertas ao público fazem a alegria do 
povo. Nossas exposições, o contato com a freguesia fazem com que nos 
orgulhemos de ser lojistas. Temos pregado o entusiasmo e a integração do 
movimento lojista. Quando nos preparamos para uma nova etapa do trabalho 
junto com a Assembléia Legislativa, a fim de obter para as microempresas 
uma norma tributária minimizada, estamos cumprindo nossa obrigação. 

É melhor que aumentemos a base tributária, fazendo com que mais 
pessoas contribuam, para que contribuamos menos. Na verdade, fico feliz em 
estar na Assembléia Legislativa e parabenizo, mais uma vez, o Deputado 
Antônio Júlio, por esta iniciativa, e o Deputado Chico Rafael , por seu projeto. 
Este já tem algum tempo, até obtivemos a promessa da Secretaria da 
Fazenda de que, passados uns seis meses, teríamos retorno dos aumentos 
que porventura incidissem sobre a carga tributária, o que não aconteceu. 
Então, somando esforços com o Deputado Sebastião Navarro Vieira e com 
todos os que são simpáticos á causa da comunidade mineira, vamos 
caminhar na direção de melhores dias. 

Gostaria de dizer ao Deputado Antônio Júlio que os mineiros aqui estão, 
atendendo a seu pedido de ir em frente. Ressaltamos que, se necessário, 
estarei presente em outra oportunidade. Agradeço a todos os senhores. 

O Sr. Coordenador (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Antes de passar 
a palavra ao próximo expositor, gostaria de esclarecer ao Presidente da 
Federação das CDLs, Sr. Sebastião Mauro, e a todos os presentes, que o 
Código de Defesa do Contribuinte está em vigor; não está vigendo com toda 
a eficácia, porque, embora a Assembléia tenha derrubado o veto do 
Governador, aquilo que depende de regulamentação ainda não foi 
regulamentado pelo Governador. A nomeação das Câmaras de Defesa do 
Contribuinte, também, não ocorreu, porque, pela lei, depende de um ato de 
vontade do Governador do Estado. Mas, até para minha surpresa, por esses 
dias, tive a oportunidade de ver, no "Minas Gerais", a Secretaria da Fazenda 
intimando contribuintes a comparecer, sob pena de inscrição na divida ativa, 
porque o Código de Defesa do Contribuinte proíbe que o Estado inscreva o 
contribuinte em dívida ativa, sem que seja notificado e disso tome 
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conhecimento. Hoje, já não se age dessa maneira; quando a Secretaria 
da Fazenda não tem o endereço do contribuinte, notifica-o por meio do 
"Minas Gerais". Então, é só para dizer que o Código de Defesa do 
Contribuinte está em pleno vigor, e algumas ações já tiveram ganho de causa 
na justiça com base nele. 

Palavras do Sr. Vitor Vieira 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

Deputado Antôn1o Júlio; caro Deputado Sebastião Navarro Vieira; Deputado 
Chico Rafael, autor do projeto de lei que estamos discutindo, com o objetivo 
de consolidá-lo de maneira mais adequada, para atender aos clamores dos 
pequenos e dos microempresários deste Estado. 

Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao Sr. Sebastião Mauro, nosso 
companheiro de Contagem, que conseguiu mobilizar grande parte das GOLs 
do Estado. Acho que é a mobilização que faz com que a Assembléia 
Legislativa possa apreender as dificuldades de cada setor. Gostaria, também, 
de cumprimentar o Dr. Arthur Lopes Filho, Presidente da Federação das 
Associações Comerciais e Industriais de Minas; o Dr. Renato Rossi, da 
Federação do Comércio; o Secretário de Indústria e Comércio, Francisco 
José de Oliveira, cuja participação neste debate é muito importante, pois, por 
intermédio dessa Pasta, o Estado atenta para o sentimento dos setores 
produtivos e comerciais; o Dr. Visoto, representando o Secretário da 
Fazenda, Augusto Trópia Reis. 

A FIEMG entende que não há possibilidade de termos um segmento 
produtivo forte, se as empresas não forem fortes; não há possibilidade de 
termos grandes empresas. se não começarem a crescer; e, sem resultado, 
não há forma de crescimento de nenhuma empresa de nenhum setor - é do 
resultado que conseguimos gerar investimos, e estes nos possibilitam ampliar 
a ação no mercado, satisfazendo-o cada vez mais. Acho que, da nossa ação 
pública e política, junto ao Governo e à Assembléia, é que nos cabe discutir a 
medida do razoável , porque, se o Estado, premido por dificuldades, aumentar 
excessivamente a arrecadação, vão-nos restar menos recursos para investir 
e para atender aos anseios do cidadão, em termos de demanda de serviços e 
produtos. Então, temos de ter mais racionalidade, conversar 
permanentemente e melhor- acho que esse é nosso papel. 

Quanto às dificuldades do setor do comércio, nós, também, as temos na 
indústria. Há casos em que é necessária a importação de insumos - por 
exemplo, na indústria química, na de plástico, não temos insumos no Estado, 
a não ser para aquelas que trabalham com reciclagem. 

Temos problemas gravíssimos quanto à isonomia de carga tributária dos 
produtos nossos e dos de fora. Temos visto, com muito mais freqüência, 
notícias de indústrias se mudando do Estado. A Secretaria da Fazenda tem 
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recebido pleitos, constantemente, de dificuldades que o setor tem 
apresentado. É nesse sentido que a FIEMG - venho aqui mais como porta-
voz disso - diz para a Assembléia Legislativa que precisamos, sim, discutir. 
Já acompanhamos a discussão nas audiências públicas regionais de todo o 
debate a respeito da reformulação da lei do Micro Geraes. Acho que a 
FIEMG precisa participar e abrir-se, cada vez mais, para a participação dos 
empresários do setor industrial , para que cada um coloque as suas 
dificuldades, para adequarmos melhor essa lei â real necessidade de 
instrumentos de crescimento da indústria. Não é â toa que estamos aqui, não 
estamos isentos desse debate, definitivamente. Se participamos - e temos 
participado ativamente -. é porque a indústria, também, se sente incomodada. 

Há muito tempo, temos falado que o sistema tributário no Brasil não é bom. 
Aliás, é muito ruim. Por isso, freqüentemente, estamos procurando a 
Secretaria da Fazenda, o Governo do Estado, a Assembléia, mas esse é o 
nosso papel. Se não falarmos, quem vai nos ouvir? Quem vai modificar o que 
é preciso ser modificado? 

Há pouco mais de um mês, fizemos o aniversário da primeira passeata 
empresarial pró-reforma tributária deste Pais. Diversos companheiros que 
estão aqui participaram dela. Que resultado tivemos? Essas cartilhas 
permeiam gabinetes, dizendo o nosso ponto de vista. Queremos discutir com 
todos os outros setores, porque, mais ou menos, nós nos ajustamos, com 
toda a dificuldade, âs cadeias produtivas. Temos indústrias que compram 
insumos de outras. O algodão do setor agrícola é processado na indústria 
têxtil , passa pela indústria de confecção, e sabemos que o setor de comércio 
é importantíssimo, porque, do contrário, não teremos capilaridade de venda 
dos produtos, de atendimento aos clientes. 

Então, não estamos aqu i isentos de responsabil idade para discutir as 
questões, só que não sou nenhum especialista no assunto nem 
representante do Conselho de Pequenas Empresas. Sou membro da 
Comissão de Assuntos Legislativos da FIEMG e me prestei a vir aqui para 
ser solidário com a Assembléia Legislativa, que abriu as portas para essa 
discussão. Há um projeto que merece ser valorizado por todos nós. 

Não é só a reforma tributária. Falamos que estamos em uma democracia, 
mas boa parte da parafernália legal com que lidamos vem de ditaduras - não 
só a do período militar, mas também ditaduras anteriores. Fazemos só 
consertos pontuais e nunca fazemos uma reforma que o momento do País 
exige. Temos que caminhar para a competitividade. O brasileiro tem 
mostrado competência para isso. No setor de agronegócios, por exemplo, 
temos evidências claras da nossa competitividade contra paises que abusam 
do exercício de conceder subsídios aos seus produtores. 

Estamos nisso destemidamente, com dificuldades, sim. Precisamos ajustar 
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essas questões. Temos que saber o limite do razoável e o que é 
necessário, fora a carga tributária, para desenvolver, realmente, este País. 
Hoje, já não falamos em crescimento econõmico, mas em melhoria de 
qualidade de vida. Temo que estejamos pagando cada vez mais impostos e 
tendo cada vez menos qualidade de vida. É isso que precisamos perceber. 

Essa é a mensagem que me dispus a trazer. Peço desculpas, Presidente, 
por não estar presente Adson Marinho, nosso companheiro da FIEMG; ele 
fala em nome das empresas, está em permanente contato com as 
microempresas e com as pequenas empresas. Mas, de qualquer forma, a 
FIEMG está aqui, hoje. Temos essa obrigação e essa responsabilidade de 
representá-la mais para alertar: somos companheiros, s1m, e queremos 
discutir muito, dando o apoio que a Casa merecer, trazendo os dados com 
que cada um pode contribuir para o desenvolvimento desse instrumento 
legal, que, certamente, trará alguma coisa melhor. Do jeito que está, 
efetivamente, está difícil. Obrigado. 

Palavras do Sr. Renato Rossi 
Deputados Antõnio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa; Chico 

Rafael, autor das emendas sobre microempresas e pequenas empresas; 
Sebastião Navarro Vieira, coordenador; Srs. Deputados; companheiros das 
entidades de classe; senhoras; senhores; valente contingente de 
microempresários e pequenos empresários; é sabido que o segmento que 
mais gera empregos no Estado é o representado pelas microempresas e 
pelas empresas de pequeno porte; nelas estão concentrados 80% dos 
negócios realizados. 

De um total de, aproximadamente, 300 mil empresas ativas no Estado, 
cerca de 250 mil são microempresas e empresas de pequeno porte. 

Um breve relato sobre os diversos regimes até hoje adotados para o 
segmento nos dá a noção exata de como era e de como passou a ser o 
tratamento tributário dirigido às micro e pequenas empresas e o crescimento 
do peso da carga tributária sobre o segmento. 

A Constituição de 1988 determina que a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os municípios dispensem às microempresas e às empresas de 
pequeno porte tratamento diferenciado, com a finalidade de incentivá-las, 
simplificando obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias, entre 
outras. 

O Estado de Minas Gerais vem, nos últimos anos, adotando leis que, até 
certo ponto, demonstraram, embora um pouco tímidas, diferenciação no 
tratamento tributário para o segmento das micro e pequenas empresas. 

No regime denominado estimativa, a receita do estabelecimento era 
determinada em razão do seu volume de compras acrescido de suas 
despesas, havendo um limite de isenção de ICMS segundo o qual, até 
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A Lei n° 10.992, de dezembro de 1992, que vigorou até dezembro de 1997, 
revogou o regime de estimativa e criou o de recolhimento progressivo, de 
forma a permitir o crescimento da empresa até alcançar a maturidade 
tributária, quando passava a ser tributada como as demais. 

Mas o grande avanço deu-se a partir de janeiro de 1998, com a edição da 
primeira versão do Micro Geraes, que instituiu uma filosofia, de fato, 
diferenciada para as microempresas e as empresas de pequeno porte, 
propiciando substancial redução da carga tributária e simplificação de 
obrigações acessórias, contemplando um aumento representativo do número 
de contribuintes, pois muitos que se encontravam na clandestinidade, em 
vista das vantagens oferecidas pelo Micro Geraes, resolveram legalizar-se. 

Entretanto, quando tudo ia bem, as regras foram modificadas, e as micro e 
pequenas empresas passaram a viver um pesadelo que parece não ter fim, 
pois, em dezembro de 1999, entrou em vigor a segunda versão do Micro 
Geraes, que revoga todo o regime até então adotado, derruba todo o trabalho 
de conscientização feito pelas entidades de classe, cria a cobrança do 
diferencial de alíquota, notadamente nas compras de fora do Estado e obriga 
as micro e pequenas empresas a arcar, num momento de extrema 
dificuldade, com um aumento brutal de carga tributária. 

Complexidade na apuração do imposto, elevação da carga tributária, 
redação incompreensível , aumento de obrigações acessórias e informações 
fiscais, desinformação por parte das repartições fazendárias, promessas de 
alteração e sepultamento da possibilidade de crescimento das micro e 
pequenas empresas foram e são algumas das situações vividas pelos 
empresários e contadores para entender e fazer cumprir a nova legislação. 

Em decorrência disso, inúmeros contribuintes que nunca tiveram problema 
com o fisco envolveram-se em autuações fiscais que, em muitos casos, 
inviabilizam o negócio. 

A complexidade na execução da atual versão do Micro Geraes é de tal 
ordem, que nem as repartições fazendárias conseguem transmitir segurança 
em suas informações aos contribuintes. Conseqüência: a lavratura de autos 
de infração penalizando aqueles que não conseguem compreender a 
modificação das regras. Até o impedimento de retorno do contribuinte ao 
regime de débito e crédito foi criado pela segunda versão do Micro Geraes. 

O projeto de lei do Deputado Chico Rafael altera a atual versão do Micro 
Geraes e é bem visto pela Federação do Comércio do Estado, pois, entre 
outros objetivos, resgata o princípio da não-cumulatividade do ICMS, através 
da adoção do sistema de débito e crédito; reduz a carga tributária do 
segmento com a utilização de um redutor sobre o ICMS devido; mantém o 
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dire1to ao crédito devido a essas empresas na aquisição de insumos e 
produtos para comercial ização; assegura a transferência integral do ICMS 
devido para a micoempresa que optar pelo sistema de débito e crédito e para 
as vendas praticadas pelas empresas de pequeno porte; elimina a cobrança 
da diferença de alíquota sobre produtos adquiridos fora do Estado; incentiva 
a aquisição de produtos da indústria mineira, adotando um multiplicador 
sobre os créditos nas compras realizadas no Estado. 

Pretende, ainda, fomentar o desenvolvimento sustentado do Estado de 
Minas, corrigir distorções regionais, estimular setores de atividades que 
absorvam maior número de mão-de-obra, apoiar a profissionalização e 
especialização da atividade empresarial e estimular processos de 
informatização e de adoção de novas tecnologias, contemplando, ainda, a 
criação do Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte. 

São, portanto, necessárias e urgentes modificações no atual modelo 
tributário aplicado às microempresas e às empresas de pequeno porte, sob 
pena de sermos obrigados a assistir, em um prazo muito curto, à 
sucumbência total do segmento e ao aumento da informalidade, com sérias 
conseqüências para a manutenção dos postos de trabalho e a agravação da 
concorrência comercial predatória, em razão do rigor fiscal aplicado ao 
segmento. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Manoel Bernardes 
Gostaria de saudar o Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio; o Secretário 

Francisco de Oliveira; Sebastião Mauro, Presidente da Federação das CDLs, 
e todos que hoje procuram encontrar um caminho democrático para a 
solução de um problema. Agradeço a presença de todos vocês, sem a qual 
não teríamos força para travar essa discussão. 

Serei breve, pois muitos ainda querem ter a oportunidade de dar sua 
contribuição. Na gestão anterior, participei da discussão da criação do Micro 
Geraes, um projeto inovador, a primeira legislação específica para 
microempresas e pequenas empresas no País, um projeto maravilhoso, que 
contemplava não apenas os aspectos da tributação, mas também o incentivo 
à informatização, à formalização do emprego e à criação de um fundo que 
ajudasse no desenvolvimento de microempresas e pequenas empresas. 

Infelizmente, ao longo do tempo, isso foi sendo descaracterizado, e, a partir 
da lei de 30/12/99, mudou completamente o sistema de apuração. Isso 
representou, na prática, o dobro, em termos absolutos, na média de 
contribuição de ICMs para as microempresas e as pequenas empresas. Isso 
nos parece um absurdo, um contra-senso em relação à história, uma vez que 
hoje se procura desenvolver as empresas como base de sustentação do 
emprego. 
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Nossa discussão vai mais longe, porque essa questão do diferencial de 

fora do Estado interessou, em parte, à indústria, mas, muito mais, ao 
Governo do Estado, que aumentou extraordinariamente sua arrecadação de 
ICMS. O Governo, se quisesse, poderia ter dado esse mesmo incentivo à 
indústria, através do crédito compensatório de ICMS na conta dos 
empresários do comércio; teria sido justo e não teria onerado o consumidor. 
Em última instância, quem paga isso são nossos clientes, os consumidores 
mineiros. 

O projeto do Deputado Chico Rafael procura harmonizar um pouco esse 
problema que vivemos hoje, o excesso de tributação, por causa de uma 
legislação que foi na contramão da história, e procura consertar todos esses 
problemas. 

É difícil entendermos, como pessoas que estão no mercado, lutando pela 
sobrevivência todos os dias, que isso não pareça claro, objetivo para todos 
os Deputados. Isso é muito importante, porque não podemos, em nenhuma 
circunstância , com a sociedade civil organizada, ter uma prevalência da 
arrecadação tributária como único fator neste Estado. Aumentou-se a 
arrecadação de R$14.000.000.000,00 para R$17.000.000.000,00, e qual 
contrapartida social tivemos? 

Fico preocupado com as questões de ingerência e solicito um estudo mais 
claro da Fazenda sobre esse aspecto. Todas as nossas pesquisas 
demonstram isso, inclusive a do SEBRAE, segundo a qual eram 250% de 
mais impostos, na média. Temos urgência. Essa questão está asfixiando a 
microempresa e a pequena empresa. Esse dinheiro que está sendo pago em 
impostos está sendo tirado do capital de giro. É impossível. 

O Governo tem de entender que, se não houver um pacto social que 
promova a diminuição da alíquota final , em troca do aumento da formalização 
por parte de todos nós, nunca chegaremos a um acordo. Na medida do 
possível, sempre estaremos fugindo para a informalidade. 

A taxação média brasileira foi estabelecida, comportando um certo grau de 
informalidade. Como está havendo um aperto, numa adequação das 
Secretarias da Fazenda, o Governo está arrecadando mais, sem baixar a 
alíquota. O certo seria esse pacto, como em muitos países, em que se 
aumenta a arrecadação, mas, em troca, baixa-se a alíquota, para trazer para 
a informalidade os enormes malefícios da concorrência. Quem está sendo 
fiscalizado somos nós, que estamos instalados, com número de inscrição 
estadual e CNPJ. Em relação ao setor informal , não há fiscalização. 

Os trambiqueiros do Paraguai e os 4 mil camelôs de Belo Horizonte não 
sofrem fiscalização e vendem de tudo. Em Belo Horizonte, estamos tentando 
uma legislação sobre feiras, porque muitas pessoas vêm de outras cidades 
vender mercadorias pela metade do preço, sem recolher impostos, tirando 
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Estamos cansados, o sentimento é de desalento, é de desamparo. Viemos 
aqui discutir esses assuntos porque esta é uma Casa que tem transparência 
e vai nos ajudar a sensibilizar o Governo do Estado sobre a absoluta 
necessidade de recuar e diminuir a taxação, porque microempresas e 
pequenas empresas geram emprego de subsistência e diminuem a pressão 
social sobre saúde, educação e habitação, na medida em que se gera 
emprego para o proprietário e para um grupo pequeno de pessoas. 

Sendo nós os responsáveis por 8% da arrecadação estadual, não é 
possível que não se possa fazer uma concessão mais ampla, mais genérica 
e que se retorne à discussão daquilo que foi o mérito do Micro Geraes antigo: 
apoio à informatização, à capacitação e à geração de empregos formais. 

Peço a Assembléia Legislativa que se mobilize nessa direção, porque sinto 
uma asfixia lenta das microempresas e das pequenas empresas. Estaremos 
numa situação de penúria e dificuldade insustentável ao longo do tempo. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Coordenador (Deputado Chico Rafael) - Neste instante, damos início 

à fase de debates. A coorde:-~adoria informa ao Plenário que os participantes 
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar o 
debate, solicitamos aos participantes que desejarem fazer uso do microfone 
que se inscrevam previamente e se identifiquem; sejam objetivos e sucintos, 
dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participantes 
disporá de até 3 minutos para a sua intervenção e será concedido o mesmo 
tempo para a resposta. 

Debates 
O Sr. Coordenador - Gostaria de fazer uma pequena síntese desse 

trabalho que a Assembléia Legislativa está desenvolvendo sobre esta reunião 
de hoje em torno do Projeto n° 1.512, de nossa autoria, que reformula o 
regime tributário da microempresa e da pequena empresa. Um dos motivos 
que nos fez realizar esta reunião de hoje, que conta com a presença de 
representantes da Secretaria da Fazenda e do Secretário da Indústria, foi o 
fato de que, quando da votação desse projeto, no final de 1999, tivemos o 
compromisso do Secretário Trópia Reis de que, se o novo sistema tributário 
que ele estava implementando naquela época gerasse aumento de carga 
tributária sobre a pequena empresa e a microempresa, ele se reuniria 
conosco novamente para discutirmos essa questão. Essa reunião não 
aconteceu até hoje, embora os Deputados e o Presidente Antônio Júlio 
tenham insistido para que ela se realizasse. 

Naquele momento, o então Secretário Trópia Reis afirmou com todas as 
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letras que o objetivo da nova legislação tributária não era arrecadar e que 
o Estado precisava adotar, então, um regime tributário que prestigiasse o 
desenvolvimento econômico de Minas. Se era ou não, os fatos estão aí. 
Naquela oportunidade, o Estado arrecadava em torno de R$450.000.000,00 
por mês; hoje já está na casa dos R$750.000.000,00. 

Pelo clamor das microempresas e das pequenas empresas, chego à 
conclusão de que esse aumento de arrecadação está saindo do lombo do 
pequeno empresário e do microempresário. 

Aproveitando a presença do representante da Fazenda e do Secretário da 
Indústria e Comércio, quero dizer, com todo o respeito ao Secretário, que 
essa é uma Secretaria que não tem o "status" que precisaria ter. Em todas as 
discussões que fizemos na Casa, na época da reformulação do projeto do 
regime tributário da microempresa e da pequena empresa, a Secretaria de 
Indústria e Comércio nunca foi lembrada. Não quero fazer críticas diretas à 
pessoa do Governador. Ele não tem a culpa total por esse processo, porque 
é um sistema que vem se arrastando ao longo dos anos, e o problema não é 
só dele, mas de toda a sociedade. 

Estamos assistindo à tão propalada guerra fiscal , mas, conforme já disse a 
alguns colegas, na verdade não é guerra fiscal , é estratégia de 
desenvolvimento dos outros Estados. E Minas precisa adotar a sua estratégia 
de desenvolvimento. Mas essa estratégia não vai passar pelo sacrifício dos 
pequenos comerciantes, que esfregam a sua barriga no balcão, que sonham 
com o crescimento do seu negócio, que sonham com o seu fi lho dando 
continuação ao empreendimento e que, muitas vezes, são aterrorizados por 
uma fiscalização nem sempre compreensiva. E muitos dos senhores já 
viveram experiências com alguns fiscais - embora existam os bons - , que 
nem sempre respeitam o Código do Contribuinte e a legislação tributária . 

Com esse trabalho de hoje, com essa presença maciça das pessoas, 
principalmente ligadas à CDL, que tem se empenhado com todas as forças 
aqui na Assembléia, na tentativa de mudar essa legislação, em que pese 
também ao esforço de outras entidades, esperamos dar a nossa parcela de 
contribuição, na condição de Deputado que se preocupa com o problema da 
microempresa e da pequena empresa. E contamos com a colaboração de 
todos os Deputados, da Assembléia Legislativa, do Presidente Antônio Júlio, 
do Deputado Agostinho Silveira, que é o relator da matéria na Comissão de 
Justiça; do Deputado Mauro Lobo, Presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que também representa o Sul 
de Minas, região extremamente sacrificada. E aproveitamos para registrar 
aqui a presença de uma comissão de comerciantes e empresários da 
Associação Comercial de Pouso Alegre. 

Fazemos um apelo ao Presidente Antônio Júlio e a todos os Deputados 
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para que consigamos agilizar a tramitação desse projeto nas comissões, a 
fim de, quem sabe, votá-lo ainda neste mês, numa tentativa de tirar do sufoco 
os nossos pequenos empresários e microempresários. Acredito que o 
Governador Itamar Franco, com sua visão de estadista, com as pretensões 
que tem de ser candidato a Presidente da República, começará por Minas 
Gerais, dará mais uma demonstração, entre tantas, de que tem interesse no 
setor comercial e industrial do Estado e demonstrará o seu Interesse pelas 
microempresas e pelas pequenas empresas de Minas, colaborando para a 
mudança dessa legislação. 

O Deputado José Milton - Deputado Chico Rafael , Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, demais representantes de entidades aqui presentes, 
Secretário da Indústria e Comércio, dirigentes de órgãos de classe, CDL, 
Sindicato do Comércio Varejista, Associações Comerciais, a situação que 
hoje vivemos em Minas Gerais, em relação ao comércio e aos empresános, 
nos lembra perfeitamente a época do Império, da derrama, do quinto do ouro, 
em que a carga tributária cobrada por Portugal sobre a colônia, o nosso País, 
era insuportável. 

Af , veio o primeiro movimento de insubordinação contra aquela situação. O 
que precisamos realizar em nosso Estado hoje é exatamente o movimento 
realizado há mais de 200 anos. 

E, já que falamos em ouro, não custa nada lembrar, como já disse muito 
bem um dos palestrantes, que todos os que têm uma empresa são 
empresários. Não interessa se eles tém somente um empregado ou com 
quanto contribuem. Essa distinção entre microempresários, pequenos e 
grandes empresários é apenas uma questão de expressão mal-utilizada. 
Todos são empresários e têm uma carga enorme de responsabilidades para 
com o País. Portanto, já que falamos em ouro, entendemos que o empresário 
hoje é tratado pelo Governo como a galinha dos ovos de ouro. Ele quer 
colher mais ovos de ouro a todo preço. Pois bem, se matar a galinha, ficará 
sem ela, sem seus ovos, sem nada. Dou como exemplo a nossa cidade de 
Conselheiro Lafaiete, que está muito bem representada aqui por uma grande 
comitiva, assim como Ouro Branco, Congonhas, Ouro Preto, ltabirito, 
Carandaí e todas as cidades da nossa região, onde o empresário está 
vendendo tudo o que tem para se manter em seu ramo. Já sabemos de 
casos em que o empresário vendeu sua casa, seu carro e suas propriedades 
para se manter no comércio . Isso é um absurdo. 

Mas o Governo desconhece a realidade desses empresários e insiste em 
sacrificá-los. Então, este parlamento mineiro merece a confiança do povo até 
pelo gesto de "mea culpa" que faz para se redimir de sua contribuição ao 
projeto do Micro Geraes e corrigir as graves distorções nele contidas. É 
necessário viabilizar a curto prazo - isso não pode demorar porque no ano 
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que vem pode já ser tarde - a correção das graves distorções contidas no 
Micro Geraes através desse projeto do Deputado Chico Rafael, para que o 
empresário volte a ter, por uma carga tributária mais justa e compativel com 
sua realidade, sua manutenção no comércio. Sabemos que na atual 
conjuntura o empresário está vendendo sua propriedade e seu património 
para se manter, mas amanhã entrará no esquema de pagamento de juros a 
Bancos e será um ex-empresário, dono de uma ex-empresa, rodeado de ex-
empregados. Esse povo vai fazer o quê, por Minas Gerais e pelo Brasil? 
Vamos mudar o País e vamos mudar Minas Gerais, adequando o Micro 
Geraes à realidade. Muito obrigado. Contem com meu apoio para mudar 
essa realidade bruta que existe no Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Coordenador - Nós temos um questionamento do Sr. Antônio Matos, 
da Associação de Micro e Pequenos Empresários, dirigido ao Sr. João 
Alberto Visoto, Assessor Especial da Secretaria da Fazenda. Ele indaga o 
seguinte: "O passivo fiscal do Estado de Minas Gerais já está em 
R$18.000.000.000,00, sufocando mais de 120 mil microempresas e 
pequenas empresas, já em execução judicial nos tribunais. Em outros 
Estados, como Santa Catarina, foi adotado o REFIS estadual. Por que o 
Governo do Estado não aceita esse REFIS? Todos os microempresários e 
pequenos empresários estão exigindo o REFIS estadual". Com a palavra, o 
Sr. João Alberto Visoto, para as considerações que julgar convenientes. 

O Sr. João Alberto Visoto- Quero dizer que o Estado de Minas Gerais tem 
um sistema de parcelamento que não é chamado de REFIS porque não tem 
vinculação com a receita. É feito em função da capacidade econômica que a 
pessoa tem para pagá-lo. Esse parcelamento oferece as mesmas condições 
do REFIS em TJLP e não vincula nem obriga um percentual do faturamento 
para títulos de pagamento desse imposto atrasado. A nosso ver, ele é muito 
mais inteligente, porque pode adaptar o parcelamento às características e à 
condição econômica da pessoa, até com progressividade de pagamento. 
Então, o REFIS estadual existe de uma outra maneira, a nosso ver, mais 
inteligente. 

O Sr. Coordenador - Senhores, por gentileza, acho que o processo de 
mudança da legislação tributária passa por uma negociação. Se não 
soubermos negociar, não vamos conseguir avançar. 

Como coordenador deste debate, faço um apelo à platéia para que tenha 
um pouco de respeito com os componentes da Mesa, principalmente com o 
nosso representante da Fazenda, que está aqui cumprindo a sua missão. 

Em razão de outros compromissos assumidos anteriormente, o Sr. Arthur 
Lopes Filho, Presidente da Federação das Associações Comerciais, terá que 
se retirar. Vai ocupar o seu lugar o Vice-Presidente da Federação, o Sr. 
Cleider Figueroa. 
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O Sr. Mflton dos Reis - Deputado Chico Rafael , companheiro Sebastião 

Mauro, demais componentes da Mesa, se formos analisar para onde vão as 
nossas empresas, para onde estamos caminhando neste momento, vamos 
ver que a única saída é o investimento. Mas, para investir, temos de abrir as 
portas do Estado, e não fechá-las, como foi feito. 

Quero fazer uma proposta, principalmente ao João Alberto, representante 
do Secretário da Fazenda. Como estamos diante de uma lei cujos objetivos 
são totalmente distorcidos, queremos anistia para todos aqueles que foram 
multados e que o Estado, daqui para frente, dê uma trégua na fiscalização, 
até que se resolva o problema do Micro Geraes. 

Gostaríamos que esse processo fosse avante o mais rápido possível, 
porque as pequenas empresas não agüentarão um prazo tão longo. Elas não 
agüentarão o prazo normal para a aprovação de um projeto. Gostaríamos 
que o Secretário da Fazenda marcasse um prazo para nos dar essa 
resposta. Realmente, milhares de empresas estão sendo exterminadas 
desde o principio do ano. Isso é insuportável, porque precisamos lutar pelo 
desenvolvimento de nosso Estado. Se isso não for feito, vai restar apenas o 
aumento dos nossos municípios. Muito obrigado. 

O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. William Francisco Alves, da 
Associação Comercial CDL de Viçosa. Ele questiona ao representante da 
Secretaria da Fazenda o seguinte: "V . Sa. concorda que o atual sistema 
tributário mineiro é injusto, impagável e coloca os cidadãos e empresários 
honestos, que buscam a sobrevivência de suas famílias, na ilegalidade?". 

O Sr. João Alberto Visoto - Gostaria de responder a pergunta do ilustre 
colega anterior, quando fala em anistia. A anistia não depende de ato da 
Secretaria da Fazenda, mas de lei. Para se conceder anistia, é preciso lei 
que autorize o Estado a concedê- la. 

Em relação à questão de trégua de fiscalização, não sei bem o que se quer 
em termos práticos. O Estado tem uma gama muito grande de controle de 
movimentação e fiscalização de bens e riqueza. Especificamente, no caso do 
Micro Geraes, o que é essa fiscal ização? Gostaria de discutir isso depois. 
pois poderei levar essa reivindicação ao Secretário. 

O Sr. Mílton dos Reis - Estamos, neste debate, tratando de toda a carga 
tributária, ou seja, de toda injustiça fiscal que há principalmente em Minas 
Gerais. Isso acontece também pelo Brasil afora. Mas a nossa preocupação 
aqui, hoje, é com o Micro Geraes. Ele está aterrorizando todo o Estado, 
exterminando as empresas, que estão fechando suas portas sem saberem o 
que fazer. Ele faz com que 60% das empresas, em função da carga tributária 
e da fiscalização, principalmente de um ano e meio para cá, quando mudou a 
lei , em 30/12/99, não suportem ma1s essa situação. Essas empresas, 
principalmente as do Micro Geraes, fecham suas portas com um ano e meio. 
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O Sr. João Alberto Visoto - Vou levar isso ao Secretário. Vou dar a 

resposta ao Sr. William Francisco Alves, de Viçosa. Tenho uma opinião muito 
pessoal a respeito de tributação, de arrecadação. Acho que, no País, o maior 
desafio de todos os governantes, ao longo da história da humanidade, foi 
encontrar o equilíbrio fiscal tributário. Isso tem desafiado os governantes do 
mundo inteiro. Não há um sistema tributário pronto e acabado que satisfaça 
todos os segmentos econômicos. O País sofre graves distorções tributárias. 
Não há dúvida quanto a isso. Você combina impostos não cumulativos, na 
mesma base, com impostos cumulativos. Há uma grande distorção tributária 
no País. Isso é inegável. Só vamos resolver todos esses problemas no dia 
em que houver uma ampla reforma tributária e soubermos o que se quer 
tributar, o que se pode tributar, a capacidade de cada segmento de suportar a 
tributação. Enquanto estivermos trabalhando com esse processo tributário, 
em que há ingerências municipais, estaduais e federais no mesmo momento 
econômico, vamos ter sérias dificuldades de encontrar um equilíbrio fiscal e 
tributário. Acho que só uma reforma tributária - e aí gostaria de citar as 
palavras do Deputado Antônio Júlio - sem demagogia, com os pés no chão, 
que privilegie aquele que trabalha, aquele que produz, que gera riqueza, e 
penalize aquele que extorque, que usufrui das crises econômicas para 
ganhar dinheiro, para obstruir a produção, a circulação de bens e riqueza, 
poderá resolver esse problema. Temos uma carga tributária extremamente 
penosa para os assalariados. A carga tributária incidente sobre o trabalho 
assalariado é a maior delas. Isso tudo precisa ser resolvido num amplo 
processo de discussão de reforma tributária, senão vamos sempre trabalhar 
com remendos. Essa é minha opinião pessoal. 

O Sr. Air Félix da Costa - Sr. Deputado, até quando o Estado vai ficar de 
braços cruzados esperando e vendo as pequenas empresas morrerem sem 
nenhuma ação? 

O Sr. João Alberto Visoto -A mortalidade de pequenas e médias empresas 
tem sido objeto de estudos ao longo dos anos. Além do problema tributário, 
vários fatores contribuem para que isso aconteça. A sociedade também tem 
de encarar esse processo. O Micro Geraes procurou, em determinado 
momento, alertar o pequeno e o médio empresários para aspectos 
importantes. Quem investir em tecnologia, para modernizar, em recursos 
humanos, na qualidade do empregado e na mão-de-obra em si tem redutores 
por pagamento. Esse foi o primeiro aceno do Estado para mostrar que esses 
temas contribuem para a mortalidade da empresa. O empregado mal-
qualificado, que atende mal, afugenta o cliente. 

Volto à mesma questão da pergunta anterior: não vamos resolver o 
problema da tributação com remendos. Ou se faz uma profunda reformulação 
do sistema tributário nacional , ou vamos ficar apenas prolongando a vida dos 
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doentes. Não vamos curar ninguém. Isso é uma realidade. 

Hoje há grande concentração de receita no Governo Federal. Só que as 
pessoas que estão labutando nas cidades estão distantes demais do 
Governo Federal. Só que o Governo Federal está muito longe dos que 
labutam nas cidades. As pessoas não vêem isso como proposta efetiva de 
desenvolvimento. 

Enquanto não se trabalhar a distribuição de receita entre os entes da 
Federação, vamos continuar com o mesmo problema. 

O Sr. Air Félix da Costa - O Governo Federal, sabemos, não tem papel 
definido. Queremos, no entanto, saber qual é o papel do Estado. Lamento, 
mas parece que também não tem. As microempresas estão morrendo sem 
nenhum socorro do Estado. 

O Sr. João Alberto Visoto - O Estado já apresentou proposta de reforma 
tributária. O problema é saber quem tem interesse em efetivá-la. É isso que a 
sociedade organizada tem de perceber: quem, afinal , tem interesse em não 
mudar a situação e continuar com os mesmos processos? 

O Sr. Chico Horta - Saúdo a todos e parabenizo o Deputado Chico Rafael 
pela iniciativa deste debate, que coloca a Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais no processo de discussão das dificuldades tributárias e da 
sobrevivência das pequenas empresas e das microempresas. 

Há, nessa questão, dois problemas: um emergencial e um grave, a que o 
representante da Secretaria da Fazenda se referiu. Cabe-nos, entretanto, 
discordar de sua afirmação de que o sistema de financiamento que o Estado 
concede à pequena empresa e à microempresa é mais adequado que o 
REFIS. Respeitamos sua opinião, mas os fatos nos levam à posição oposta. 
Malogra a esmagadora maioria das negociações de refinanciamento feitas 
pelos Estados que não aceitam o REFIS. 

Estabelecido, de início, o valor fixo a pagar, a empresa aceita o 
financiamento, independentemente da sua situação e a do mercado, que hoje 
pode estar boa e amanhã ruim. Dependendo do andar da carruagem, a 
empresa perde, ao longo dos três ou quatro anos do financiamento, a 
condição de cumprir o compromisso. Afinal, está também comprometida com 
os impostos correntes. 

Já o REFIS atrela-se a um percentual. A empresa paga de 0,5% a 0,8% do 
faturamento. Se estiver bem, paga mais; se estiver mal, paga menos. Parece-
nos mais justo. Por isso, insistimos nesse sistema. 

Outro ponto a considerar: o passivo de cerca de R$18.000.000.000,00 que 
o Estado tem a receber é totalmente falacioso. Da divida de um empresário, 
vencida há três ou quatro anos, 80% são juros e multas. Uma divida de 100 
passa para 800. Isso não é justo em um sistema em que não há mais 
inflação, e, ademais, o Governo jamais receberá essa dívida. 
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É altamente desanimador para as milhares de pessoas que querem 

produzir ter de colocar em risco seu patrimônio, seu esforço e o de sua 
famllia. 

Que o representante do Secretário - homem cordato, que atende, observa 
e ouve - seja nosso porta-voz na Secretaria da Fazenda. É preciso que se 
encontre uma forma mais inteligente de se levar o processo. Será bom para o 
Estado, porque arrecadará mais e promoverá o seu desenvolvimento e será 
bom para as, que poderão sobreviver. 

Queria falar rapidamente, Deputado Chico Rafael, que o maior problema 
nosso é a reforma tributária nacional. Esse, sim, é emergencial e da mais alta 
importância. Enquanto não tivermos uma reforma tributária neste País, que é 
postergada pelo Governo Federal, não dá. Concordo plenamente com o 
senhor. Se nunca se arrecadou tanto, para que mexer num negócio desse? 
Esse é o jogo. 

A reforma tributária está pronta. Se o senhor verificar, verá que existem os 
impostos seletivos, que são aqueles que incidem sobre produtos pagos uma 
vez somente na fonte, como energia elétrica, comunicação, combustível , e de 
grandes indústrias básicas de linha branca, como automóveis, fumo, bebidas, 
etc. Não tenho dados aqui, mas sou capaz de afirmar que mais de 90% da 
arrecadação do Estado de Minas Gerais é formada pelos impostos seletivos. 
Ou seja, no Estado de Minas Gerais, hoje, de R$100,00 arrecadados, 
R$90,00 vêm de energia elétrica, telecomunicações, bebidas, transporte, 
automóveis, etc. 

É fácil fazer a reforma tributária se se mantiver, para os Estados, a 
arrecadação sobre esses valores. E se desobrigam, definitivamente, esses 
impostos declaratórios. O Estado, para arrecadar 10%, 12%, etc., precisa de 
uma máquina tributária descomunal , a fim de ficar atrás das indústrias, 
perseguindo mercadoria por mercadoria. Toda mercadoria que é vendida no 
Estado e no Brasil precisa ter um papel atrás. Mas o mundo mudou, e a 
cibernética está aí. Hoje em dia tudo foi impulsionado, alterado e modificado 
pela informática, pela moeda eletrônica, pela moeda escriturai. Por que o 
Estado ainda se agarra a uma coisa que começou no século XVIII? Isso 
realmente deveria ser mudado. 

Há outros aspectos da reforma tributária nacional que eu poderia 
desenvolver, mas fugiria completamente ao debate, tomando tempo de 
outros companheiros que têm muito a contribuir. A linha básica é essa: a 
reforma tributária nacional é fácil de ser fe ita. 

Mais um exemplo, Deputado Chico Rafael. A COFINS incide sobre 3,65% 
de toda operação financeira da empresa. Isso é real. Somente esse imposto, 
se fosse baixado para 3%, 1 ,5% para cada lado, como imposto sobre 
transação financeira, seria suficiente para financiar o Governo Federal , haja 
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vista que- os senhores podem ver-, com todos os descontos, a COFINS, 
hoje, com 0,38%, está arrecadando quase R$20.000.000.000,00 por ano, 
sem fiscalização alguma, sem papel algum, sem problema algum. A COFINS, 
sozinha, é 3,65%. 

Essa é a minha contribuição. Insisto ao dizer que o senhor, em boa hora, 
assumiu uma postura muito importante para os lojistas e empresários de 
Minas Gerais. 

O Sr. José Eisenhower Goulart - Belo Horizonte, que é a Capital do nosso 
Estado, é cheia de comércio e, mesmo assim, está passando por muitas 
dificuldades. As empresas de São Paulo estão colocando representantes 
aqui, e nós ficamos como vendedores deles, indicando produtos nas 
construtoras. Quando a construtora resolve gastar uns R$300.000,00, 
procuramos o representante, que vende direto da fábrica. Então, o ICMS não 
fica aqui. O consumidor compra diretamente da fábrica, e o ICMS não gira, 
deixando o vendedor na mão, já que foi ele quem fez a propaganda do 
produto, quem indicou o produto, lutando no dia-a-dia. 

Ora, representante é representante, e não vendedor da fábrica. Os 
paulistas têm feito isso demais aqui. E nós ficamos trabalhando com meia 
dúzia de produtos dele, já que, quando surge algo maior, eles compram 
diretamente da fábrica. Se o cliente pode esperar a mercadoria chegar, tem 
de comprar em nossa mão. É preciso que haja uma lei obrigando a comprar 
aqui dentro, e não diretamente, porque, senão, seremos penalizados. Aí o 
ICMS volta a crescer, tirando-nos da lama. Da maneira que está, não dá. 
Deveriam fazer isso. Muito obrigado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Senhoras e senhores, toda 
discussão é salutar. Mas quero explicar uma coisa. Estou na vida pública há 
14 anos, desde Vereador em Belo Horizonte. Sempre tive um bom contato 
com a CDL, porque acredito que microempresa com saúde garante o 
emprego dos nossos eleitores. 

Vou lembrar às senhoras e aos senhores empresários que, hoje, temos a 
faca e o queijo na mão. Temos uma proposta que vai atender os senhores. É 
uma proposta dos Deputados que os senhores e as senhoras colocaram 
aqui. 

Parabenizava o companheiro da CDL de Belo Horizonte quando recebi um 
telefonema de ltabirito, da Presidência da CDL de lá: "Deputado, preciso do 
senhor na Assembléia. Estamos iniciando a discussão e precisamos mudar 
isso". Sou majoritário em ltabirito e em mais 29 cidades. De quase todas, 
recebi telefonemas. Por isso, estou aqui. 

Na época das eleições, o Deputado, ao visitar a sua cidade, entra na sua 
loja, aperta sua mão e pede o seu voto. Agora, a situação se inverterá. É o 
momento de os microempresários dizerem: "Deputado, o senhor esteve lá e 



2: 
õ 

17 1 
pediu a nossa ajuda. Agora, tem de ajudar o Deputado Chico Rafael a 
aprovar um projeto que nos beneficiará". Caso contrário, o senhor voltará lá 
no próximo ano e na minha loja não entrará mais. 

Há um mês, quando estávamos votando o veto do Sr. Governador ao 
projeto da UEMG, eu dizia para os universitários que não iria adiantar nada, 
porque o Governador pagaria se quisesse. Naquela ocasião, o voto era 
secreto. Mas com o voto aberto e com essa mobilizaçao, vocês aprovarão 
nesta Casa o que desejarem. Não adianta vir aqui, participar dos debates e 
depois ir para casa achando que a situação ficou resolvida. Não. É preciso 
continuar cobrando, porque o Deputado Chico Rafael sozinho não conseguirá 
nada. Com a nossa ajuda, poderá negociar com o Governo. Sou do PDT, da 
base de apoio do Governo. Se o Dr. Itamar Franco diz que Minas é um país 
diferente, é um país dentro de outro, que é o Brasil, este país começará a dar 
exemplo do que pode ou não ser feito. 

Não estou aqui para ensinar. O Deputado Chico Rafael não faz nada 
sozinho. Volto a lhes dizer: comecem a trabalhar, a cobrar. Vocês estão aqui 
para pedir aos Deputados que votem por vocês, porque na época das 
eleições vocês votaram a favor deles. Há 14 anos estou na vida pública, 
sendo dois mandatos como Vereador e dois como Deputado Estadual, mas 
sempre lembrando-me de que o homem tem de ter palavra. Podem contar 
comigo, porque o meu trabalho sempre deu resultado para aquele que gera 
empregos para um povo tão sofrido, como o de Minas. Muito obrigado. 

O Sr. Coordenador - Tenho em mãos uma pergunta de Cleonice José 
Carvalho de Souza, da CDL de lbirité, dirigida ao Sr. Francisco José de 
Oliveira. "Sabendo que algumas microempresas mineiras dependem 100% 
de matéria-prima de outros Estados, está sendo estudada uma política de 
incentivo às grandes empresas, para que se instalem em Minas Gerais e não 
continuem saindo do nosso Estado como tem acontecido?" 

Dr. Francisco, a nossa preocupação relaciona-se com a empresa Parmalat, 
que está saindo da cidade de ltamonte. Os investimentos da cooperativa de 
ltambé estão sendo feitos em Goiás, causando prejuízos ao nosso Estado. 
Peço-lhe que comente essas questões. 

O Secretário Francisco José de Oliveira - Cumpre registrar que Minas 
Gerais trabalha o problema do incentivo fiscal de uma forma legal, sob o 
aparato de leis e regulamentos existentes há mais de dez anos, se pautando 
por uma regra geral, que é a subordinação ao princípio de que renúncias, 
diferenciações e harmonizações fiscais devem ser estar dentro do mesmo 
compasso. O Governo tem primado por essa subordinação, por essa 
obediência. Tratar incentivos fiscais é tratar de política de desenvolvimento. 
Foi dito, parece-me que pelo Deputado Chico Rafael, que o Estado precisa 
adotar uma política de desenvolvimento, que envolve, necessariamente, o 
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Foi-nos perguntado se há uma polltica de atração de empresas. Existe há 
dez anos. Há um estoque de atração de empresas que é uma real idade. 
Muitas empresas estão instaladas no Estado de Minas Gerais em função da 
sua política de atração. Política esta que é consubstanciada basicamente nos 
incentivos fiscais que a legislação mineira permite. Neste momento, no 
âmbito do Governo, mais precisamente no âmbito da Secretaria do 
Planejamento, Fundação João Pinheiro, está sendo desenvolvido um 
trabalho fundamental. Todo trabalho dessa natureza tem que realmente 
cumprir essa etapa de se formatar aquilo que poderíamos in icialmente 
chamar de política industrial. Na verdade, chama-se política de 
desenvolvimento. Atendendo às observações do Deputado Chico Rafae l 
quanto ao problema da Parmalat e da ltambé, realmente é preocupante a 
incidência do número de casos dessa natureza. Ou seja, a empresa não está 
desinvestindo em Minas, mas aquilo que poderia representar agregações 
positivas no parque produtivo mineiro, está sendo, realmente, dirigido, no 
planejamento estratégico das empresas, para Estados vizinhos. Seja 
Parmalat, seja ltambé, o que chama a atenção no setor alimentício é que eles 
vão cair no mesmo problema dos 6%. O que atrai essas empresas para 
outros Estados? Entre outros fatores, o ICMS de 12% quando o nosso é de 
18%. Aqueles que continuam produzindo aqui vão pagar 18%, mas aqueles 
que saem para pagar 12%, voltam para vender aqui com o imposto de 12%. 
Então, o Estado, para equalizar a concorrência, cobra os 6%. Isso é execrado 
por todos nós. Mas o Estado está protegendo o mercado mineiro, o setor 
produtivo mineiro. Não estou falando ainda daquelas empresas que 
necessariamente, importam insumos inexistentes em Minas Gerais. Isso é 
um dado técnico para diferenciar as coisas. Estava falando especificamente 
da Parmalat e da ltambé. Nada é mágico. Se tirarem os 6%, os problemas 
não estarão resolvidos. Não é assim. A solução vem com tratamento 
diferenciado, com políticas compensatórias para aqueles setores que 
carecem de compensação. Com todo o respeito que tenho pelas grandes 
corporações, elas não podem desafiar o Estado com os mesmos argumentos 
que os senhores têm. Essa é uma consideração genérica. 

Sobre a primeira pergunta, existe o aparato, existe uma legislação, existe 
um sistema de incentivo, existe um estoque de empresas atraídas. Falar 
sobre atração de empresas, neste momento, quando vivemos uma síndrome 
gerada pelo problema da energia, é impróprio. Criou-se um ambiente de 
inconsistência no planejamento estratégico, não só do setor público, mas 
também do setor privado. 

O Sr. Coordenador - Agradeço a participação do Secretário. Pergunta do 
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Sr. Paulo Vitiello Filho, da CDL de Uberlândia, dirigida ao Sr. Arthur 
Lopes, que no momento não se encontra na mesa: "A Federação do 
Comércio e a FIEMG tinham conhecimento da lei das microempresas, que 
hoje está em vigor, antes de ser votada na Assembléia? Se tinham, qual foi o 
alerta dado para os seus associados?". 

O Sr. Cleider Gomes Figueiroa - Acho que há um engano. Ele fala da 
Federação do Comércio e da FIEMG. A nossa entidade é a FEDERAMINAS. 

O Sr. Vitor Vieira - Já esclareci que não sou técnico, estou representando o 
Adson neste debate. Mas, com certeza, a FIEMG tem acompanhado todos os 
debates de interesse do setor industrial. E, permanentemente, a Comissão de 
Assuntos Legislativos acompanha os projetos e informa aos sindicatos sobre 
o andamento das questões. Lamento não poder informar de forma mais 
conclusiva. Sempre participamos dos debates, e todas as entidades estavam 
envolvidas. No último momento, resolveram que o projeto seria votado de 
uma forma que eles mesmos entenderam que era positiva. O projeto veio 
para a Assembléia e foi votado na madrugada do dia 28 de dezembro, com o 
aval de várias entidades. A única entidade que se posicionou contra e que 
trabalhou na Assembléia foi a CDL, que em todos os momentos se 
posicionou contra. Também a AMIPEME, por intermédio do Sr. lldeu, se 
posicionou contra a votação desse projeto naquela oportunidade. 

O Sr. Sebastião Mauro Figueiredo Silva - Deputado, quero apenas 
esclarecer que a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas 
Gerais participou representando as CDLs, e outras federações estiveram 
presentes, não só a de Minas Gerais. Mas é preciso deixar bem claro que a 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gera1s participou 
com todas as CDLs. Sei que o Deputado está sabendo disso, apenas não 
colocou assim. Obrigado. 

O Sr. Paulo Vitiello Filho - Deputado Chico Rafael, sou Paulo Vitiello, e a 
pergunta é endereçada à FEDERAMINAS. Quero saber se ela votou a favor. 

O Sr. Cleider Gomes Figueiroa - A FEDERAMINAS tem conhecimento, 
discute permanentemente, estou com ele nesse documento. Todos os 
representantes da Casa têm, todos os representantes das associações 
comerciais do interior conhecem esse projeto, que está à disposição de todos 
eles. Tive oportunidade de estar com um Deputado e seu irmão, discutindo 
essa questão em Pouso Alegre, e assim todos os outros representantes das 
entidades estão fazendo pelo Estado inteiro. 

O Sr. Paulo Vitiello Filho - Mas ela foi favorável a essa legislação, na época 
em que foi votada? 

O Sr. Cleider Gomes Figueiroa - A legislação que é proposta aqui pelo 
ilustre Deputado é tão boa que nem acreditamos nela. 

O Sr. Paulo Vitiello Filho - Quero saber sobre a legislação votada em 1999. 
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O Sr. Cleider Gomes Figueiroa Estamos acompanhando 

permanentemente. A melhor posição que vamos adotar é que não estamos 
aqui para dividir, mas para somar. 

O Sr. Paulo Vitiello Filho - Apenas estou perguntando se a lei que fo i 
votada em dezembro de 1999 teve o apoio da FEDERAMINAS. 

O Sr. Cleider Gomes Figueiroa- É claro que teve. 
O Sr. Paulo Vitiello Filho - É só isso. Obrigado. 
O Sr. lldeu de Oliveira Santos - Meu nome é lldeu Santos, sou Presidente 

da Associação Mineira da Micro, Pequena e Média Empresa. Quero 
agradecer ao Deputado Chico Rafael o convite para comparecer aqui, a fim 
de lembrar algumas poucas coisas aos companheiros. 

Estamos discutindo regime tributário e as empresas mineiras. O regime 
tributário de Minas é o pior que existe no mundo, não há nenhum pior do que 
ele. É um regime errado, para não dizer burro. O ICMS é imposto contra a 
circulação da mercadoria, porque impede essa circulação. Tenho em mãos o 
regulamento do ICMS de Minas Gerais: são 1.103 artigos que ninguém no 
Brasil ou no mundo sabe. Nenhum fiscal da Receita sabe, assim como 
nenhum Deputado e nenhum advogado tributarista conhece. Sr. Secretário 
da Fazenda, é impossível cumprir a legislação do ICMS de Minas Gerais. 

Quero lembrar que o Japão é um país com 120 milhões de habitantes e 
que faz US$5.000.000.000.000,00. Segundo a Embaixada do Japão, em 
Brasllia, esta é a legislação tributária do Japão. No Japão, são 3% de valor 
agregado, direto e reto. Por isso, estão fazendo uma economia fantástica e, 
50 anos depois da guerra, fazem dez vezes o PIS do Brasil. Fui ao sistema 
de informação da Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, e vi que cada 
estado americano descreve o seu ICM em uma linha. Aqui são 52 linhas. 
Minas tem este "troço" aqui. O ICMS de Minas já tem 1.103 artigos. O Micro 
Geraes, que foi votado nesta Casa, contra a vontade do Deputado Chico 
Rafael, a minha - que cheguei a dar murros na mesa, na frente do Presidente 
Anderson Adauto - e a do SEBRAE, que era contra. As outras entidades não 
se manifestaram, somente a CDL se manifestou contra. Essa lei tem que 
mudar urgentemente, não é possível manter esse funcionamento. Tenho um 
banco de dados com 1 milhão de empresas de Minas Gerais, sendo que 700 
mil fecharam e 303 mil estão funcionando. De 1985 até hoje, abriram e 
fecharam 700 mil empresas em Minas Gerais. Fecham 58 mil a 60 mil 
empresas todo ano em Minas Gerais, e abrem 50 mil. Então, estamos 
perdendo um estoque de 1 O mil empresas, todo ano, no Estado de Minas 
Gerais. 

Na sua região, Deputado, o senhor sabe que as empresas de Santa Rita 
estão fugindo para a Bahia. Há uma empresa de 200 empregados que deixou 
Santa Rita e foi para a Bahia. Existe uma outra que está trabalhando comigo, 
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fazendo um equipamento, tem 89 empregados e já está construindo um 
galpão em Ilhéus, vai mudar para a Bahia. As empresas da divisa com São 
Paulo estão mudando de Minas Gerais. Essa legislação é urgente. 

O Sr. Edilton Pires - Cumprimento a Mesa e agradeço ao Deputado Chico 
Rafael o empenho que ele tem demonstrado ao nosso comércio. De início, 
quero fazer um pedido ao nosso Secretário: creio que é o anseio desta 
platéia e a grande maioria não tem coragem de ped1r. Como Presidente de 
sindicato, tenho que fazê-lo e abrir o coração. 

O que está acontecendo é o seguinte: este primeiro ano dos 6% matou o 
comerciante, e estamos pedindo socorro. Nossas empresas estão fechando 
em Contagem: houve uma cobrança de ICMS, e os comerciantes não 
agüentaram essa carga tributária nem lançar nos seus livros e mandar para a 
Receita essas notas fiscais. Somos cobrados, sabemos que o imposto é 
devido. Somos cobrados do mês quatro ao mês nove, e o que sabemos é o 
seguinte: a maioria dos empresários tiveram que vender carros e imóveis, 
como eu vendi. Tivemos que pegar dinheiro em Banco e agora estamos 
entrando numa segunda etapa. Sabemos que já temos a segunda remessa 
de cobrança de impostos. Se vier a segunda remessa, o buraco já está 
pronto, já estamos mortos, é só jogar terra. 

Pedimos ao senhor para não mandar essa segunda remessa, porque não 
vamos suportar. Estamos morrendo, e aquele caixão que o senhor viu é uma 
verdade no nosso município. Sabemos que o imposto é devido, porque há 
uma lei, mas não suportamos pagar mais. Estou clamando porque a maioria 
lá fora me pediu, e o faço em nome do nosso povo. 

Hoje temos a primeira remessa de cobrança, do mês quatro ao mês nove 
das notas fiscais do ano 2000. Já fui informado pela Receita do nosso 
município que para quase todas as cidades já existe uma segunda remessa 
de cobrança de impostos. O que pedimos é que não mande essa segunda 
remessa. Que aguardem um pouco, porque não conseguiremos pagar. Para 
a primeira remessa, já tomei dinheiro emprestado em Banco, já tivemos que 
vender carro e imóveis. E não vamos suportar essa segunda remessa. 

O Sr. João Alberto Visoto - Vou levar o pedido ao Secretário. Só gostaria 
de abordar duas questões colocadas em exposições anteriores, as quais 
gostaria de esclarecer. A primeira, relacionada com o parcelamento que o 
Chico Horta colocou: quando falamos em capacidade contributiva, em 
capacidade econômica de pagamento, de parcelamento, todos correm o risco 
de, em determinado momento, ter uma dívida a pagar. O Estado faz o 
parcelamento em condições, e partimos do princípio de que, se se 
estabelecer um percentual uniforme de parcelamento, algumas empresas 
têm uma margem de lucro, e outras têm outra margem. Com isso, quando 
você fixa que um percentual do seu faturamento vai para o pagamento do 
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parcelamento, você pode estar beneficiando uma empresa que tem uma 
margem boa, mas pode estar prejudicando uma de margem curta. Isso tudo 
depende de você ter a capacidade de pagar ajustada ao seu faturamento, 
que pode ser de mais O, 78 ou menos O, 78. É essa a concepção do nosso 
parcelamento. 

Em segundo lugar, o que o Chico Horta colocou é uma questão de multa. 
Só quero esclarecer o seguinte: não é a Secretaria da Fazenda que multa 
pelo não-pagamento do imposto ou pela venda sem nota, porque isso está 
escrito em lei. É a lei que determina: quando temos uma mercadoria sem 
nota, temos que cobrar tantos por cento de multa, é a lei que reza isso. Você 
não pode dizer à fiscalização que, a seu bel-prazer, altere os percentuais de 
multa. É preciso respeito às leis. É em cima disso. 

O Sr. Edilton Pires - Secretário, quanto a minha fala, sei que existem as leis 
e que elas são normas. Jesus foi abordado e disse: "Dai a César o que é de 
César", só que César está matando o povo. Nós estamos pedindo que César 
tenha compaixão e misericórdia do povo. Não estamos conseguindo pagar, 
Secretário. Estamos clamando pelo comércio de Minas. Sei que Montes 
Claros, Varginha e todas as cidades aqui representadas encontram-se nessa 
situação. É isso que pedimos: a misericórdia de César. Obrigado. 

O Sr. João Alberto Visoto - Acho que vocês pertencem a uma classe que 
não precisa pedir misericórdia. Vocês têm todo o direito de reivindicar, antes 
de mais nada, como cidadãos que são. Não precisam de misericórdia. 

O Sr. Edilton Pires - Só um minuto mais, por favor. O colega está pedindo 
para falar que, hoje, divida de menos de R$300,00 mensais, o Estado não 
parcela. Ele pede a revisão disso. 

O Sr. Saulo Miranda - Boa tarde a todos. Gostaria de alertar os nossos 
companheiros das Federações de CDLs para o fato de que, naquela data em 
que foi sancionada e regulamentada essa lei, avisamos a todos os nossos 
associados para que não deixassem de registrar as notas e que estaríamos 
aqui sempre lutando para que se mudassem essas leis. 

Gostaria de dizer a esta Casa, na pessoa do Deputado Chico Rafael, que 
nós, da Federação das CDLs de Minas Gerais, não temos nenhuma 
comissão permanente nem temporária para tratar desses assuntos com 
nenhuma secretaria do Executivo. Temos contato direto com a Assembléia 
Legislativa, em cujos Deputados depositamos nossa confiança naquela 
votação contra a qual protestamos. Então, esperávamos da Casa em que 
confiamos que cobrasse da Fazenda o compromisso assumido de que, se, 
em 180 dias, fosse registrado aumento de tributação, voltaria atrás. 

Todos os presentes estão ouvindo atentamente sobre o Projeto n° 
1.512/2001 , com ressalva quanto às alíquotas do deflator: temos dúvidas, 
porque diferem do nosso entendimento e, por isso, queremos discuti-las 
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posteriormente. Mas aqui estamos para discutir a Lei n° 13.437, que no 
momento é um problema sério do Estado. Concordo com a palavra do 
representante da Fazenda de que é legal a cobrança, pois existe lei que a 
permite. 

Sabemos que as leis votadas nesta Casa são obedecidas até pelos 
tribunais. Os Juizes condenam, mas colocam os presos na rua porque há 
leis. Gostariamos de dizer que estamos aqui numa cobrança da CDL de 
Contagem, onde havia problema, para depositar novamente nossa confiança 
nesta Casa. Naquele momento, havia uma fiscalização acirrada não só na 
cidade, mas também em outros municípios mineiros. Fomos recebidos pelo 
Presidente da Casa, e está sendo realizado este ciclo de debates. Gostaria 
que se tomasse posição a esse respeito. 

A Federação das CDLs propõe à Assembléia Legislativa, ao Presidente da 
Casa, na pessoa dos Deputados Chico Rafael, Sebastião Navarro Vieira e 
Olinto Godinho, que sempre nos ajudaram tendo participado em mais de 30 
reuniões cansativas com a Fazenda, que insira no Projeto n° 1.512 ou 
elabore um projeto de lei anistiando a cobrança desses tributos, a partir do 
sexto més, após a regulamentação da Lei n° 13.437. Na época, não 
aceitamos o compromisso da Fazenda, mas os Deputados e outras entidades 
que deram aval para a votação desse projeto ouviram a promessa da 
Fazenda. (-Palmas.) 

Entendemos que a Fazenda propôs - e faz parte do seu compromisso - que 
iria cobrar, por 180 dias, e que tivesse nas mãos para que pudesse avaliar. 
Em 90 dias, a Federação das CDLs apresentou a esta Casa uma pesquisa 
mostrando que havia mais de 200% de aumento da carga tributária. Nossa 
pesquisa foi avalizada por outras pesquisas, inclusive do SEBRAE, que 
mostrou que havia aumento da carga tributária. Ao sexto mês, a Fazenda não 
recebeu, não falou e não convidou. Não procuramos também, porque 
entendemos que através da política é que vamos resolver os nossos 
problemas, que são do nosso Pais. Neste pleito que fazemos à Assembléia 
Legislativa, mostramos a necessidade de ficar decidida pela Casa, hoje, a 
inserção de um artigo no Projeto n° 1.512 ou um projeto novo para que se 
anistie a cobrança, a partir de setembro de 2000, de todas as diferenças de 
equalização de alíquotas cobradas das microempresas e das pequenas 
empresas. Esperamos ainda que toda cobrança das microempresas, dos seis 
primeiros meses, seja feita em parcelamento. É inconcebivel que o 
proprietário dessas empresas, que aufere como renda praticamente um 
salário, tenha que vender os bens que, ao longo dos anos, conseguiu com 
dificuldade, que tirar seu filho do colégio, deixar cortar seu telefone, vender o 
seu carro e, pior, demitir o seu funcionário para pagar à Secretaria da 
Fazenda. Isso é inadmissivel , porque, se for feito dessa maneira, será 



178 
necessário que o Governo do Estado faça também uma campanha para 
distribuir até cesta básica para muitos desses pequenos empresários que 
hoje não têm condições. 

O Sr. Coordenador - A coordenadoria agradece a participação do Saulo, 
que sempre tem sido atuante na Assembléia, indo aos gabinetes dos 
Deputados e levando sugestões e idéias para que possamos melhorar a 
legislação sobre as microempresas e as pequenas empresas. Registramos 
ainda a presença dos Deputados Luiz Tadeu Leite, Dalmo Ribeiro Silva, 
Agostinho Silveira, Antônio Carlos Andrada, Olinto Godinho, 3°-Vice-
Presidente da Casa, e Maria Olivia e do nosso Presidente Antônio Júlio. 
Vamos tecer algumas considerações sobre como está tramitando o Projeto n° 
1.512 e sobre quais são as medidas que estão sendo propostas nesse 
projeto. O Projeto n° 1.512 prevê a extinção, a eliminação da cobrança da 
diferença de aliquota sobre as compras efetuadas fora do Estado e prevê o 
retorno do sistema de débito e crédito. tanto para a microempresa quanto 
para a empresa de pequeno porte. Estamos criando um redutor sobre o 
ICMS apurado, porque entendemos que muitas das pequenas empresas dos 
pequenos comerciantes não conseguem colocar o seu produto em 
determinados magazines, lojas ou empresas porque o seu estabelecimento 
não gera crédito de ICMS. 

Com isso, as pequenas empresas estão perdendo muitos negócios. 
Entendemos que, na medida em que resgatamos o sistema de débito e 
crédito e criamos um mecanismo de redução de acordo com a faixa de 
faturamento da pequena empresa, vamos dar oportunidade para que as 
empresas possam negociar e colocar o seu produto nas grandes redes e 
empresas que necessitam do crédito de ICMS. 

Estamos propondo ainda a elevação da receita bruta anual da 
microempresa, que hoje é de R$98.000,00, para R$277.000,00. Acabamos 
com o pagamento da recomposição de diferença de alíquota. A empresa que 
por acaso tenha se enquadrado indevidamente em uma faixa superior a seu 
limite de receita poderá fazer alteração já para o mês subseqüente. Antes, 
essa alteração só era permitida para o exercfcio seguinte. Mantemos o 
incentivo à geração de emprego, à capacitação profissional e aos 
investimentos em novas tecnologias, além do FUNDESE. 

É importante dizer, sobre o FUNDESE, que, desde o início do nosso 
mandato, temos solicitado informações relativas à prestação de contas desse 
recurso. Estima-se que, hoje, existam recursos da ordem de 
R$150.000.000,00 no FUNDESE, constituído basicamente por contribuições 
dos microcomerciantes e dos pequenos comerciantes, que têm negado seu 
acesso ao Fundo devido à burocracia. Em que pese ao fato de o Projeto 
GEPAMINAS ser grande e interessante, tendo por objetivo financiar a 
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Na quarta-feira próxima, será realizada uma audiência pública na Comissão 
de Indústria e Comércio, presidida pela Deputada Maria Olívia, na qual 
debateremos a questão dos recursos da FUNDESE e o motivo pelo qual não 
estão chegando aos pequenos comércios e pequenas indústrias. Trata-se de 
uma sugestão para avaliação dos segmentos interessados. 

Gostaríamos de obter um compromisso do nosso expositor, representante 
do Secretário, de, juntamente com o titular e as entidades, debater a questão. 
O projeto se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, sendo seu 
relator o Deputado Agostinho Silveira, que se encontra colhendo subsídios e 
participando da nossa reunião para elaborar seu relatório. Ele já se 
manifestou pela aprovação do projeto, na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
senhores empresários, meus amigos, esta Casa tem sido palco das mais 
relevantes discussões. Trata-se de momento importante, e vendo, à minha 
frente, a Bandeira Nacional, lembro-me da nossa Constituição Federal. Vou 
buscar, exatamente na Carta Magna, o art. 179, que prevê o tratamento 
diferenciado para o microempresário. Mas onde está, efetivamente, sendo 
cumprido o dispositivo constitucional? Há tempos, estamos trabalhando para 
a reforma tributária do Estado. Tivemos dois projetos, que receberam o apoio 
desta Casa, reduzindo a alíquota do ICMS do setor moveleiro de 18% para 
12%. No setor de vinhos, tivemos a redução de 30% para 25%. E as 
discussões continuam no setor têxtil e de confecções. Não devemos trabalhar 
em projetos separados, e, sim, analisarmos o seu conjunto. Quanto ao 
projeto MicroGeraes, posicionei-me contra ele, já que penalizava vários 
setores devido à alta tributação. Estamos formando uma comissão especial 
para a discussão do problema. Percorremos Minas Gerais, de norte a sul, e 
nosso sentimento está resumido no relatório encaminhado ao Governador e 
ao Secretário, viabilizando os novos projetos. A partir deste Plenário, 
decisões importantes são tomadas. Estou protocolando um requerimento 
junto à Mesa, endereçado ao nosso Governador, solicitando que, até que se 
discuta o Projeto n° 1.512, seja temporariamente suspensa a cobrança 
desses impostos, a fim de que os senhores possam respirar, caminhar sem 
sufoco, sem trtulos protestados, evitando falências. Temos a certeza de que o 
nosso Governador resgatará o direito dos senhores e o parlamento mineiro 
também estará a seu lado, no resgate da economia, buscando a geração de 
empregos, a tranqüilidade e a paz. Minas haverá de crescer muito mais. 

O Sr. Coordenador - Temos um questionamento do Sr. Mário Lúcio, da 
CDL de Uberlãndia, dirigido ao representante da Secretaria da Fazenda: "Em 
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nossa cidade e em outras do Estado, o mercado informal é altíssimo. E a 
Receita faz vista grossa, deixando vários ônibus de sacoleiros ir e vir na 
calada da noite, de segunda-feira a domingo, sem incomodá-los. O senhor 
pensa ser correto esse sistema de dois pesos e duas medidas?". 

O Sr. João Alberto Visoto - Qualquer ato ilícito tributário tem de ser punido. 
Temos de cobrar o que a lei determina. O mercado informal é um problema 
nacional , proveniente de vários fatores, como o aumento do desemprego. 
Quando foi idealizado o projeto do Micro Geraes, em 1997, no que diz 
respeito à questão das inscrições coletivas por meio das cooperativas e das 
associações, pretendíamos criar uma inscrição que fosse um guarda-chuva 
para várias pessoas. Imaginávamos que o sacoleiro poderia fazer parte 
desse processo, como também essas feiras de final de semana. Essa 
entidade poderia estar desburocratizando o processo de inscrição estadual. A 
sociedade avançou muito pouco com relação a esse assunto. É preciso 
reconhecer que os próprios segmentos que poderiam ser contemplados com 
essa vantagem tributária não tiveram o mínimo interesse em acertar a 
situação. A Secretaria não concorda e não faz nenhuma concessão para 
esse comércio, embora tenhamos de saber que essa não é uma 
responsabilidade apenas da Secretaria da Fazenda. A responsabilidade é 
também da Polícia, porque há muito objeto roubado, e é também da Receita 
Federal , porque há um monte de produto contrabandeado. Esses segmentos 
têm de atuar também para coibir esses delitos. 

O Sr. Mário Lúcio Pereira - Não se trata de produtos contrabandeados. Há 
"shoppings" em São Paulo que pagam o ônibus para o sacoleiro ir lá 
comprar. E o pessoal não faz nada contra isso. Ontem, à noite, saíram cinco 
ônibus da rodoviária com sacoleiros, em Uberlândia, em uma média de 50 ou 
mais por semana, para comprar roupa , sapato e tudo o mais. A Receita não 
pega essas pessoas que voltam com essa mercadoria. Como dono de loja, 
há 20 anos, pago imposto. Tenho o direito de cobrar isso. 

O Sr. Coordenador - O Sr. Mário Lúcio, da CDL de Uberlândia, não se deu 
por convencido, e nem eu, com relação a essa questão. É preocupante essa 
situação. Essa moeda tem dois lados. Sabemos que 80% dessas pessoas 
que fazem esse comércio informal , como os sacoleiros, são ex-comerciantes 
tentando sobreviver. Todos sabem que a vida de um sacoleiro não é fácil. Dr. 
Visoto, gostaria que o senhor encaminhasse uma sugestão. Uma das 
fórmulas que teríamos para eliminar esse trabalho seria acabar com a 
alíquota de 6%, dando condições para que essas pessoas venham para a 
formalidade. Não há como exigir que todos venham para a formalidade com 
uma tributação que dificulta e sacrifica a vida dessas pessoas. Em uma 
sociedade onde todos contribuem, todos contribuirão com menos. 

O Sr. João Alberto Visoto - Muitas vezes ignoramos o problema do 
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sacoleiro, ou seja, daquele que vive com um tabuleiro nas praças, 
atrapalhando o trânsito das pessoas e tentando sobreviver. De acordo com a 
observaçao do companheiro, é preciso que o Estado tome providências 
contra esses sacoleiros. Precisamos saber que esse fato existe. Não 
empurraremos esses sacoleiros para debaixo do tapete. 

Estou colocando uma questão pessoal. A sociedade, por meio dessas 
entidades e associações, pode fazer um bom trabalho para colocar essas 
pessoas na formalidade, a fim de que possam deixar de viver no submundo, 
gerar riqueza transparente e ser cidadãos. Temos hoje instrumentos na 
legislação do Micro Geraes que abrigam todas essas associações e 
cooperativas. Há exemplos fabulosos de unidades de artesãos. Por que não 
fazemos isso? 

Não podemos ignorar a existência do sacoleiro, que deve permanecer por 
muito tempo, porque muitos ex-empresários e muitos desempregados 
precisam sobreviver. Não podemos fugir dessa situação, e, por isso, a 
sociedade organizada tem que incentivar a formalidade. 

O Sr. Coordenador - Dr. Visoto, certamente, se cada um de nós der sua 
colaboração, iremos melhorar a vida dessas pessoas. Além disso, se o 
Estado der uma pequena parcela de sua colaboração, eliminando a cobrança 
da diferença de alíquota, essas pessoas terão condições de sobrevivência e 
de formalidade. 

Tenho acompanhado o processo e já andei pagando caro na Assembléia 
por causa desse projeto, porque, em um primeiro momento, as pessoas 
entendiam que era de minha autoria, quando, na verdade, passou a ser do 
Governo, que nele pegou uma carona, transformando seu objetivo inicial de 
beneficiar o pequeno comerciante. 

A micro e a pequena empresa constituem 90% das empresas do Estado e 
respondem tão-somente por 8% de sua arrecadaçao. Portanto, é muito 
pequena a parcela com que o Governo precisa contribuir, para beneficiar um 
universo grande de pessoas. Dr. Visoto, com os técnicos da receita, a boa-
vontade do Secretário da Fazenda e a visão de estadista do Governador 
Itamar Franco, conseguiremos modificar o processo de desmantelamento de 
nosso pequeno comércio e indústria. 

Em 1995, Unhamos 319 mil empresas no Estado. De 1995 a outubro de 
2000, foram constituídas mais 240 mil. Assim, deveríamos ter 560 mil 
empresas, mas temos 302 mil empresas ativas, o que significa a falência e a 
quebra de mais de 200 mil. E: um fato, uma estatística. 

O Sr. João Alberto Visoto - Deputado, a Secretaria da Fazenda nunca 
esteve de portas fechadas para discutir esse assunto. Com a 
FEDERAMINAS, já estamos discutindo questões ligadas ao Micro Geraes. 
Se já tivemos alguns poucos avanços, como a postergação do prazo de 
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pagamento para o dia 28, isso foi fruto de conversas. Ninguém esteve de 
portas fechadas ao diálogo. A característica do Secretário da Fazenda, Dr. 
Augusto Trópia, e do seu Secretário Adjunto, Dr. Geraldo, sempre foi a de 
conversar com qualquer pessoa, independentemente de sua 
representatividade, e não acontecerá de forma diferente com o Micro Geraes. 

O Sr. Coordenador - Dr. Visoto, temos conversado bastante, mas, depois 
do posicionamento radical de alguns dos técnicos, como o Luciano, o Marcos 
Afonso e outros, pessoas muito preparadas, ficamos surpresos. Eles 
afirmaram de forma xiita que não iriam eliminar os 6%. Apesar de não 
conseguir atender às demandas do Estado, o Governo está com seus cofres 
recheados, e a receita tem aumentado, como os números comprovam, mas 
não podemos fazer isso à custa do suor do pequeno comerciante, 
principalmente se consideramos que esse segmento responde por apenas 
8% em uma arrecadação de R$17.000.000.000,00 por ano. O Estado pode 
dar uma pequena contribuição para salvar muitas pessoas. 

O Sr. Ramiro Rodrigues de Ávila Júnior - Sou da CDL de Araguari e da 
União Regional da CDL do Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba e Noroeste 
de Minas Gerais. Pergunto aos Deputados e ao Presidente da Assembléia 
qual o compromisso que a Assembléia assumirá, perante todos nós, lojistas, 
de analisar com a maior urgência possível o Projeto de Lei n° 1.512, que já 
foi apresentado há muito tempo, mas que, até hoje, está sendo avaliado. 
Então, gostaria de saber quando é que ele vai ser votado e se será mantida a 
sugestão apresentada pela CDL quanto ao deflator de redução do ICMS a 
pagar. Como está sendo apresentado, vai continuar da mesma forma. 
Gostaria que analisassem melhor, porque o deflator já está muito pequeno 
diante dos estudos que já foram feitos pela CDL. 

Também gostaria de solicitar que elevassem o teto do faturamento anual 
para EPP, que é R$1 .200.000,00, para R$2.000.000,00, para beneficiar a 
expansão do parque industrial mineiro, como tanto a FIEMG e a 
FEDERAMINAS vêm nos falando. Realmente, o comércio e a indústria são 
os grandes geradores de empregos em Minas Gerais. Assim, gostaria de 
saber se, realmente, a Assembléia Legislativa, por intermédio de seu 
Presidente, Deputado Antônio Júlio, vai assumir o compromisso de pedir que 
as Comissões avaliem com a máxima urgência e coloquem em votação esse 
projeto de lei o mais rápido possível, porque, senão, as empresas não vão 
sobreviver por muito tempo. 

Por fim, gostaria de saber se a Secretaria de Estado da Fazenda, diante da 
situação atual dos lojistas de Minas Gerais, vai pedir ao Governador Itamar 
Franco que aprove esse projeto na íntegra, já que vem beneficiar a micro e a 
pequena empresa, manter ou até aumentar o número de empregos no 
Estado, gerando, assim, mais riquezas. 
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O Sr. Coordenador - Ramiro, vou passar um dos questionamentos que 

você fez para o Presidente responder. Ele está presente. No encerramento 
dos trabalhos, o Presidente irá se manifestar sobre o seu pleito. Com relação 
a sua avaliação sobre o Projeto de Lei n° 1.512, disse, desde o início, que 
todos podem discuti-lo e avaliá-lo. Não é o projeto que vai resolver todo o 
problema. Nele, precisam ser fe itos alguns acertos. Precisamos de estudos 
mais aprofundados e agradecemos, em nome da Assembléia e de sua 
assessoria, qualquer sugestão dos senhores. 

Aliás, já recebi um trabalho do Sr. Geraldo Lima Júnior, o qual está muito 
bem elaborado pela Associação Comercial e Industrial de Araxá, que aponta 
os aspectos que entendeu positivos e os que concebeu negativos. 

A Casa está aberta, e o projeto, em andamento. Poderemos apresentar 
emendas ou projetos substitutivos, já que a questão não está fechada. 

Com relação a sua sugestão sobre a elevação do teto, pediríamos que a 
formalizasse por escrito, passando um fax para o nosso gabinete ou para um 
dos Deputados com que tenha contato, para que possamos fazer sugestões 
e levantar debates na comissão própria da Assembléia, verificando, assim, a 
possibilidade de atender ao seu pleito. 

A Sra. Marisa da Costa Almeida - Meu nome é Marisa. Sou comerciante. 
Em primeiro lugar, penso que o Governo tem que retirar a sua máscara, 
porque cobra impostos que o povo não agüenta pagar. Estamos sendo vistos 
como bandidos, criminosos, dentro de nossas empresas. Não podemos 
trabalhar sossegados, porque, a todo momento, há fiscais nos visitando. 
Quando eles nos visitam e acham alguma irregularidade, não nos orientam, 
só sabem punir. Assim, gostaria de ped ir que nos ensinem a pagar essa 
carga tão pesada, para que as nossas empresas não sejam fechadas. 

É isso que eu gostaria de entender: como pagar essa alta taxa de imposto 
sem que fechemos as nossas empresas? Se resolvermos pagar, na 
totalidade, vamos fechar; se resolvermos não pagar, vamos fechar do mesmo 
jeito. Por isso, peço que sejamos orientados. 

Vou ter que voltar a estudar, porque não estou sabendo calcular. Se jogar 
todos os impostos que pedem que sejam jogados, o povo, o assalariado, não 
consegue comprar nada. Por que, ao sermos visitados, não somos 
orientados, e já vem aquela multa expressiva para nós? Ninguém chega para 
dar um apoio e explicar o que está errado ou como se faz o cálculo. 

Se os empresários presentes estiverem conseguindo pagar todos esses 
impostos, que atirem a primeira pedra. 

O Sr. João Alberto Visoto - Não sei a qual assunto ela está se referindo, a 
que tipo de irregularidade. 

Se for questão de nota fiscal, se não houver registro de nota fiscal , o 
processo é simples: a lei determina que se registrem todos os documentos 
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que forem adquiridos. Se é pequeno, médio ou grande, se está no vale do 
Jequitinhonha ou no Sul de Minas, é necessário fazer assim mesmo, porque 
a lei nos impõe. Não sou eu, no ato de verificar o cumprimento da obrigação 
tributária, quem está inventando isso. 

Temos um sistema de orientação tributária em todas as nossas localidades. 
É exatamente em função da lei que não podemos orientar o indivíduo a fazer 
isso depois que já ocorreu a sonegação, depois que não registrou nota. 
Depois de ocorrido o ilícito, não há como consertar o problema, a não ser que 
a pessoa pague o imposto, ou então o Estado se vê na obrigação de lançar 
isso através de auto de infração. É a lei que determina isso. Não é o Fisco 
que, a seu bel-prazer, vai lá e impõe 50% de multa, e sim a lei, sob pena de 
responsabilidade. Ou seja, se não fizer, vou ser responsável por aquilo até 
criminalmente. 

As pessoas falam que o Fisco precisa ter bom-senso. Acontece que, antes 
disso, a lei é que precisa ter. Se a lei não tem bom-senso, não pode exigir 
isso por parte daquele que a aplica, porque assim ele iria contrariá-la. 

Se a lei estabelece que, se você não registrar uma nota fiscal , terá 40% de 
multa, não posso chegar e aplicar 20%. E quanto seria razoável? Não sei, 
tem de haver uma discussão a respeito. Agora, não posso, a meu livre 
arbítrio, impor uma multa que não está descrita na lei. Mas, a partir do 
momento em que a lei determina que deverá ser aquele valor, sou obrigado a 
cumpri-la, sob pena de responsabilidade funcional. 

Então, a condição parte do seguinte princípio: fazemos a lei, a sociedade a 
aprova, e o Fisco leva a pancada, porque, quando são cobrados 40%, a 
culpa é do Fisco, e não da lei. Na verdade, a culpa é da lei, caso haja algum 
culpado. A sociedade tem de debater isso. O ponto de discussão dessa 
questão passa por um processo de negociação entre as entidades e o poder 
público. Caso deseje mudar, terá de conscientizar-se de que está mudando 
para melhor. O agente público é obrigado a aplicar a lei. Não podemos, ao 
nosso livre arbítrio, classificar um empresário como pequeno para não cobrar 
nada dele. 

Sou fiscal de carreira há 20 anos. Já passei por situações tão 
constrangedoras que não podem imaginar. Fomos obrigados a autuar uma 
pessoa que não tinha nem arroz e feijão para comer. Como cidadão, tomei 
uma providência, que não me cabe dizer qual foi. Mas, como agente da lei, 
recebendo uma denúncia de que há um sujeito que tem uma fábrica de doce 
em uma esquma, fui ao local. Percebi que não tinha o que comer, mas era 
comerciante. E a lei determina que todo aquele que pratica o ato do comércio 
com regularidade está sujeito à regra do imposto. De maneira 
constrangedora, fui obrigado a atuar. 

O Fisco não é um adversário das pessoas, apenas cumpre a lei. Quando 
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desbaratamos quadrilhas que trabalham com combustível , estamos 
colaborando com a livre concorrência. É horrfvel tomarmos conhecimento de 
que uma quadrilha sonega imposto, prejudicando mais de 2.000 pessoas. 
Esta é a função do Fisco: fazer com que a lei seja cumprida. O nosso 
relacionamento com a Federação do Comércio, com a FIEMG e com a CDL é 
o melhor possível. Não somos pontos antagônicos. Se desejamos que o 
Estado se desenvolva e que tenhamos uma sociedade com melhores 
condições de vida, temos de ser parceiros, mas temos de separar o joio do 
trigo. Não imputem ao Fisco e à Secretaria da Fazenda a culpa por situações 
que não foram criadas por eles. Não agimos segundo nosso livre arbítrio. 
Obrigado. 

O Sr. Coordenador- Dr. Visoto, se o problema está na lei, o projeto está na 
Casa, e precisamos do sinal verde de vocês para que possamos agir. A sua 
explicação é muito técnica e baseada na lei, porque o fiscal tem de aplicá-la. 
O nosso projeto é muito mais amplo, e não nos prendemos a questões 
pequenas, pois desejamos um desenvolvimento econômico para o Estado. 
Como pode discutir um projeto de desenvolvimento econômico apenas com a 
Secretaria da Fazenda? Então, a questão é financeira, ou seja, é de fluxo de 
caixa. O crescimento da economia do Estado é outro assunto. Percebemos 
que uma prática vazia de uma polltica de desenvolvimento econômico para o 
Estado se arrasta ao longo dos anos. Essa é a grande realidade. O Estado 
gira em tomo da Secretaria da Fazenda, que é a mais cobiçada e a mais 
bem-cuidada, sendo, por isso, guardada a sete chaves. Há um Secretário da 
Indústria e Comércio presente. Secretário, qual é o orçamento da Secretaria? 
(- Pausa.) Não existe. Essa Secretaria , em que pese ao esforço do 
Secretário, não participa ou não participava da mesa de negociação. Será 
que, exigindo-se a cobrança de 6% do ICMS dos nossos pequenos 
empresários, protegeremos a nossa indústria interna, ou essa seria uma 
forma de arrecadarmos mais. Não tenho dúvida de que a última hipótese é a 
verdadeira. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Prezado Presidente da Assembléia, 
Deputado Antônio Júlio, Deputados Chico Rafael e Sebastião Navarro Vieira, 
Secretários, representantes de associações e de federações, pequenos 
empresários e microempresários de Minas Gerais, colegas presentes, 
pretendia falar sobre outro assunto, mas, diante da fala do Secretário, não 
posso deixar de tecer um comentário. Falou-se muito na questão da 
legalização, dizendo-se que o fiscal tem de cumprir a lei. Ninguém contestou 
a legalidade desse dispositivo. A questão é que a lei é dura e má. E à medida 
que o fiscal a cumpre, está fazendo mal para a sociedade. A lei existe para 
colocar ordem na sociedade, e não para tumultuá-la. As revoluções, os 
golpes e as brigas que vemos pela imprensa são causados pela quebra das 
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leis, pois caminham para um lado e a sociedade, para o outro. Caso não 
haja atualização das leis, haverá a quebra da ordem. Quando a capacidade 
de pagamento dos pequenos empresários e dos microempresários de Minas 
acabar, ninguém pagará mais, ocasionando a quebra da ordem. É preciso 
que a Secretaria da Fazenda tome consciência de que há limites. E dizer que 
a fiscalização não tem relação com isso é pensar que acreditamos em Papai 
Noel. A Secretaria da Fazenda arrecada o dinheiro, para manter o Estado, 
por meio da fiscalização. 

Logicamente, a lei tributária existente é fruto do trabalho dos fiscais que 
estão lá dentro, bolando a química para se cobrar mais. É preciso deixar 
clara a participação efetiva desses fiscais. 

Além disso, a pressão da Secretaria sobre o Governo e a Assembléia é 
fortíssima. Basta analisarmos a tramitação do projeto do Deputado Chico 
Rafael apresentado à Casa, para conceder e ampliar melhorias e incentivos 
às pequenas empresas e às microempresas. Foi discutido em uma comissão 
e debatido em outra, mas, na hora de entrar em Plenário, quando não havia 
como tirá-lo da pauta, o Governo atropelou-o com um emendão feito dentro 
da Secretaria, com a participação dos fiscais. Votamos, então, um projeto 
que ninguém queria e que não foi debatido. 

Houve uma época em que, no Brasil, discutia-se a questão da fome, que 
era incentivada, através de propagandas na televisão, para que todos 
colaborassem. Criaram-se os comitês da fome, com a presença de 
sociólogos, cientistas, professores, etc., mas não havia agricultores. Ninguém 
conversou sobre a produção de alimentos nem sobre a forma de baratear os 
alimentos a fim de combater a fome. O mesmo acontece nessa questão. 
Esquecendo-se dos empresários, sentaram-se o Fisco, os técnicos, os 
tributaristas e outros, para discutir o programa empresarial e econômico. O 
que entendem de economia? Não estão no balcão, vendendo como o 
comerciante, que vive as dificuldades do dia-a-dia, não só para sustentar sua 
família , mas também para gerar empregos, sustentando outras famílias e o 
nosso Pais. 

É preciso fazer uma discussão da lei, com a presença dos pequenos 
empresários e dos microempresários. Essa consciência está começando a 
nascer e está vindo forte. Estive, há 15 dias, no Município de Ubá e fiquei 
impressionado. Fui convidado pela Associação Comercial de Ubá para um 
movimento e confesso que pensei que seria pequeno, com a participação dos 
empresários locais, que apresentariam suas dificuldades e propostas. Mas, 
quando lá cheguei, havia, em uma praça, mais de 15 mil pessoas. Todo o 
comércio da cidade parou, e todos os empresários se apresentaram em cima 
de um trio elétrico, para colocar suas dificuldades, mostrar ao povo o porquê 
do desemprego e dos altos preços dos produtos e pedir ajuda. 
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Precisam ir às ruas, para mostrar as dificuldades que estão vivendo. 

Precisam também vir a esta Casa, onde estão os representantes do povo 
mineiro, e pegar a relação de votação do projeto do Deputado Chico Rafael, 
para saber quem votou a favor ou contra. Nosso objetivo não é penalizar os 
Deputados, mas chamar a atenção, para, através de suas mobilizações, 
procurarem os Deputados que votaram contra, a fim de mostrar-lhes que 
essa proposta do Governo está massacrando o setor e a categoria, o que 
não é justo. 

Tenho a certeza de que esses parlamentares mudarão seus votos e, 
quando o projeto do Deputado Chico Rafael vier a Plenário, não haverá 
pressão de Governo nem emendão da Secretaria capaz de modificá-lo. 
Assim, com as galerias cheias e sua vigilância permanente, terão um projeto 
que realmente possa dar o subsídio de que a categoria precisa. 

Aproveito a oportunidade para sugerir às entidades, às associações e aos 
senhores que entrem em estado de alerta. Criem um movimento e não saiam 
desse clima até que a lei seja votada, pois essa mobilização é necessária. 
Caso contrário, como já dizia o ex-Presidente Jãnio Quadros, forças ocultas 
aparecerão, na última hora, para atrapalhar a festa. 

Lembro ainda, diante da questão apresentada pela fiscalização, frase do 
patrono do Exército brasileiro, Gen. Osório, quando questionado por ter agido 
mais como cidadão que como militar. Perguntaram-lhe pela disciplina e pela 
hierarquia que deveriam estar embutidas dentro de uma carreira no Exército 
brasileiro, e o grande General disse: "A farda não abafa no peito os brios do 
cidadão que a usa!". Com a desculpa de leis injustas e draconianas, não 
podemos comportar-nos contra o espírito da cidadania e massacrar os que 
trabalham, ganham seu pão e sustentam a Nação. O objetivo de todos é o 
crescimento econômico-financeiro. Obrigado. 

O Sr. Coordenador - As atas desse ciclo de debates, contendo a 
transcrição completa das exposições e dos debates, serão publicadas no 
jornal "Minas Gerais- Diário do Legislativo", na edição do dia 7 de julho. A 
Presidência informa também ao Plenário que esse evento será reprisado pela 
TV Assembléia, na sexta-feira, dia 22 de junho, às 13 horas, e no sábado, dia 
23, às 12 horas. 

Temos muitas perguntas e pessoas querendo participar do debate, que 
está sendo bastante caloroso, mas o horário está vencendo. Repassaremos 
mais dois questionamentos ao Dr. Visoto e, posteriormente, ouviremos mais 
duas pessoas e, com isso, infelizmente, teremos de encerrar os nossos 
trabalhos. O questionamento vem de Francisco Melo, da CDL, de João 
Monlevade. "Qual a lei da Fazenda quanto à Vale do Rio Doce?". É sobre 
aquele acordo feito entre a Fazenda e a Vale. "Como a indústria moveleira 
paga 12% de ICMS dentro do Estado, por que cobrar a diferença dos lojistas 
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dentro do próprio Estado?" 

O Sr. João Alberto Visoto - Com relação à Vale do Rio Doce, a última 
informação que tenho é que a Promotoria-Geral de Justiça aprovou o acordo 
e solicitou o seu arquivamento. Com relação à questão da alíquota moveleira, 
temos que a alíquota do móvel da indústria para o comércio é 12% e do 
comércio para o consumidor final é 18%. Por isso, há a diferença. A alteração 
da legislação, com relação a alíquota de imposto da indústria moveleira, foi 
só da indústria e para a atividade comercial, e não do comércio para o 
consumidor final. 

O Sr. Olival Gonzaga Rezende - Quero parabenizar o Deputado Chico 
Rafael pelo brilhantismo do seu projeto e dizer que, quando foi feito este atual 
projeto, quando foi feita a lei atual do Micro Geraes, houve uma grande 
participação da FEDERAMINAS e de diversas entidades para melhorar esse 
projeto. Muitos itens foram melhorados como, por exemplo, a elevação do 
limite de R$60.000,00 para R$90.000,00 o benefício da redução dos 
incentivos em cima da alíquota do diferencial , o que não era permitido. Na 
época, tentamos que fosse aprovado um projeto alternativo. Como vimos que 
isso era impossível, conseguimos negociar algumas melhorias. No momento, 
estamos na Secretaria da Fazenda tentando negociar algumas melhorias. O 
que gostaria de saber do Dr. Visoto é se existe, realmente, possibilidade de 
serem aprovadas mais de 20 sugestões apresentadas por nós que foram 
compiladas das diversas sugestões que nos foram enviadas pelas 
associações comerciais do interior. Gostaria, também, de perguntar, sobre a 
questão das notas fiscais não lançadas, se haveria a possibilidade de usar 
outros recursos. Elas pagariam ICM agora, e não com data retroativa, com a 
imposição de multas como está querendo a Secretaria da Fazenda. 
Obrigado. 

O Sr. Frank Sinatra Santos Chaves - Deputado Chico Rafael, Srs. 
Deputados, senhores lojistas, empresários, é com muita alegria que vejo a 
platéia cheia, porque este é um momento de nos unirmos para debater o que 
tem nos afligido. Não quero fazer nenhuma pergunta porque elas já foram 
feitas sobre o que temos sofrido. Quero só chamar a atenção de 
empresários, de lojistas para uma coisa muito séria. O culpado de tudo isso 
que está acontecendo conosco é a nossa desunião; somos uma classe 
desunida. Vivemos momentos cruciais, crucificaram as nossas empresas, 
porque vemos o nosso concorrente como inimigo. Estivemos um dia nesta 
Assembléia, onde achava que jamais seríamos recebidos, e eles abri ram as 
portas com todo o carinho. Aqui é a nossa Casa. Então, quero conclamar 
cada um de vocês para que nos unamos, entidade, empresa. Daqui para 
frente é fiscalizar aquilo de direito, porque, na calada da noite, fabricam leis 
para nos prejudicarem. Acham que somos uma indústria e que tudo podemos 
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pagar. E somos sacrificados. Digo a vocês, sem medo de errar, Deputado 
Chico Rafael, que, se essa lei continuar, daqui a dois anos 50% dos senhores 
que estão aqui vão falir, porque já não têm como agüentar a situação. 
Conclamo todos os senhores para que nos unamos, para vermos o nosso 
concorrente como amigo leal e para nos darmos as mãos e estarmos em 
nossa Casa, discutindo aquilo de direito. Queremos pagar, sim, queremos 
contribuir, sim, queremos que o Estado de Mmas Gerais seja o melhor lugar 
do mundo para se viver, mas queremos pagar o que de direito, aquilo que 
podemos pagar. Muito obrigado, Deputado Chico Rafael , Deputado Antônio 
Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa, que nos tem dado uma abertura 
muito grande. Muito obrigado a todos vocês que atenderam a nosso apelo, 
muito obrigado a cada cidade do interior. Muitas vezes, fui até enérgico, falei 
palavras duras com os senhores, mas a situação é grave. Estamos em 
guerra e precisamos ser vitoriosos porque precisamos cuidar da nossa 
família, temos de cuidar dos nossos funcionários, das nossas empresas. Não 
queremos ser mais um a sair, a ser uma história neste Pais. Muito obrigado. 

O Sr. José Francisco Torres Vieira - Meu nome é José Francisco. Sou 
lojista do ramo de móveis e faço parte de um grupo de lojas que se uniram 
para tentar sair da crise. Acho que vamos conseguir. 

Logo após a derrama, no século XVIII, houve a Inconfidência Mineira. João 
Visoto, até agora o senhor foi bem evasivo, protegendo-se no escuro da lei. 
Conhecemos a lei e queremos cumpri-la. 

Se todos os empresários, durante pelo menos 60 dias, boicotassem o 
recolhimento dos impostos, como o Estado sobreviveria? Quando 
repassamos o produto para nosso cliente, de certa forma, estamos tirando 
nosso ganho; estamos vendendo o almoço para comprar o jantar.(- Palmas.) 
Como o Estado se veria em nossa situação? Muito obrigado. 

O Sr. Maurício Furtado de Queiroz - Gostaria que os questionamentos 
fossem respondidos pelas entidades. E também que mandassem a relação 
dos Deputados que votaram contra esse projeto, para fazermos um trabalho 
junto a eles. 

O Sr. Coordenador- Sr. Maurício, a coordenação dos trabalhos gostaria de 
ter tempo para responder a todos os questionamentos. A participação, por 
meio de perguntas escritas ou pelo microfone, foi muito ativa. As pessoas 
querem uma resposta. Infelizmente, somos escravos do tempo e temos de 
encerrar nossos trabalhos. Registro a participação de Liane Barbosa, da 
Associação Comercial de São Lourenço; Rogério, do CDL de Pirapetinga; 
Silvia Regina Moraes, de Ouro Branco; José Oscar; Sebastião José Barreto, 
da CDL de Ubá; José de Souza Paiva, contador em lbirité; José Alves 
Ribeiro, Diretor da CDL de Paraopeba; Marcos de Melo e Silva, da empresa 
Projetar Ltda.; Cristina; Elias Rocha de Souza, Vice-Presidente do CDL de 
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Piraúba; Wendel Francisco Brant de Jesus, da Jovi Calçados Ltda.; 
Maurício Furtado; Orlando Pinto Guimarães; Evandro Moreira dos Santos, da 
TAZ Micro Informática; José Egídio de Carvalho, da CDL de São João del-
Rei; Rui Coelho, de uma empresa de autopeças; do representante da CDL de 
Araxá; Alda Sandra Barbosa Marques Câmara, também de Araxá; Sônia, da 
CDL de Araguari; Magda, da Peteca Ltda.; Walterson, da CDL de Araxá; José 
Rodrigues Fonseca, da CDL de Arinos; Pedro Viana Rezende, da CDL; 
Alberto Andrade Silva, da CDL de Contagem; do representante da CDL de 
Divinópolis; Eduardo Canabrava, da CDL de Curvelo; Paulo Rodrigo dos 
Santos, microempresário que já foi obrigado a fechar as portas; Odair Orione, 
de Ouro Branco; e José Guedes Baldez, da CDL de Arinos e da Associação 
Comercial. Pretendemos responder essas perguntas às entidades que as 
formularam. 

O Sr. João Alberto Visoto- No que diz respeito ao Oliel, a associação fez 
algumas reivindicações sobre o Micro Geraes. Já atendemos alguns dos 20 
itens. Em breve, haverá alterações com relação ao atendimento de outras 
reivindicações da FEDERAMINAS. 

Com relação ao lançamento extemporâneo das notas fiscais, de colocá-las 
a partir de agora, e não retroagindo, tenho de verificar com o Secretário. 

O rapaz que trabalha com móveis disse que se todos vocês não pagassem 
imposto durante um período, não sabe como o Estado ficaria. É óbvio que o 
Estado depende da arrecadação do imposto. O Estado não sobrevive sem 
impostos. Não aconselharia isso, porque é a pior medida. Hoje temos 
poderes constituídos. Há o poder público, o Poder Executivo, o Poder 
Legislativo. O que os senhores estão fazendo hoje não foi possível na época 
da Inconfidência Mineira. Vocês têm um espaço para reivindicar, o que é 
muito importante. Os tempos são outros, as responsabilidades são outras, os 
direitos são outros, Nada como conversar, expor suas reivindicações e sus 
pensamentos. Se houver um lugar para isso e se as pessoas ouvirem, sem 
dúvida, isso representará um ganho para a democracia, a fidelidade, o 
aprimoramento do ser humano. 

O Sr. Coordenador - Senhores, tenho, por obrigação regimental, de passar 
a condução dos trabalhos ao Presidente, mas, antes, quero dizer aos 
senhores que estamos tentando fazer o melhor possível. O nosso gabinete e 
o dos outros Deputados da Casa também estão abertos aos senhores, para 
apresentação de sugestões e críticas. Fico esperançoso quando vejo a 
sociedade se mobilizar, porque muitas vezes as coisas acontecem na 
Assembléia, mas as pessoas não se mobilizam e, acostumadas a um certo 
paternalismo, não querem participar. 

Quero parabenizar todos vocês, a CDL, na pessoa do Presidente da 
Federação, Sebastião Mauro; o Frank, o Manoel Bernardes e o Saulo 
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Miranda, pela capacidade de mobilização que demonstraram. A Casa está 
aberta, e vamos continuar trabalhando, porque é através da sociedade 
mobilizada que conseguiremos mudar as leis, e ar não teremos mais lei para 
multar e penalizar os nossos pequenos comerciantes, como vem 
acontecendo. Passo a palavra, então, a V. Exa., Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -Antes de encerrar, gostaria de 
fazer algumas considerações, já que fiquei devendo uma resposta ao 
empresário que falou sobre o prazo de tramitação do projeto de lei. Acho que 
a movimentação foi boa, mas, na prática, vamos tirar pouco proveito se 
deixarmos que a coisa acabe da forma normal aqui na Casa. 

Fiquei muito preocupado quando ouvi o representante da Fazenda dizer 
que está negociando com a FEDERAMINAS. Já cometemos esse erro. Aqui 
é que se dá a ação polftica, aqui é que se fazem as leis. Estou preocupado 
porque, infelizmente, o Micro Geraes teve esse erro de colocação. 
Estávamos negociando o Micro Geraes, e a Secretaria acertou com as 
entidades representativas um outro Micro Geraes, que é esse que está ai. E, 
se alguém quiser verificar nos anais da Casa, eu dizia que aconteceria o que 
está ocorrendo hoje. Poderíamos ter evitado isso se não ficássemos só 
discutindo tecnicamente com os especialistas da Fazenda. 

Outra coisa que me preocupou foi quando ele se manifestou, e alguém 
respondeu lá de cima que quem faz a lei são os Deputados. Isso é verdade, 
mas, de fato, a lei tributária é imposta pelo Governo e pela Secretaria da 
Fazenda. A nossa ação tem melhorado muito, mas ainda é muito acanhada. 
O Governo impõe, e às vezes há este movimento, tanto que estamos aqui 
hoje discutindo e procurando achar o caminho. 

Ele disse que o fiscal apenas cumpre a lei, mas essa semana levei uma 
reivindicação ao Secretário da Fazenda, em razão dos absurdos cometidos 
pela fiscalização. Por exemplo, um caminhão de tijolos da minha região custa 
R$400,00, mas, se houver qualquer problema na nota ou se ele está sem ela, 
a multa é de R$1 .500,00, Secretário. Não podemos concordar com esse tipo 
de ação. É isso que temos questionado muito. Mas temos de dar os parabéns 
à Secretaria, porque hoje ela tem essa visão e tem mudado esse 
comportamento. Quando levantamos as demandas da ação fiscalizadora do 
Estado - porque isso é histórico, alguém até já disse isso, e é verdade -, 
vemos que às vezes não há preocupação com o resultado. A Secretaria, às 
vezes, faz uma tributação sem se preocupar com o que acontecerá no futuro. 
E isso acontece porque a Secretaria de Indústria e Comércio não participa 
dessa negociação. E, às vezes, os técnicos da Fazenda não têm informações 
sobre o que se produz em Minas Gerais, sobre quantidade, etc. Esse é um 
outro erro nosso, e ai me incluo entre os que erram, porque discutimos os 
nossos problemas apenas com a Secretaria da Fazenda. E lá eles querem 
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arrecadar, não querem saber como nem se o empresário terá de fechar 
as portas ou não. Isso é o que menos interessa à Secretaria da Fazenda. 
Mas isso tem de interessar ao Governo, e é isso que precisamos mudar. 

Faço, portanto, um apelo aos lideres sindicais: que formemos uma 
comissão pequena - porque, se não, fica só no discurso e não 
conseguiremos resolver nada - para agilizar esse projeto do Micro Geraes. 
Podemos ir até ao Secretário da Fazenda, até ao Governador, porque ele é 
um homem de vtsão. De todos os que passaram, é um homem de visão 
futurista, a maior que há hoje no Brasil. Ele realmente tem uma visão muito à 
frente da nossa, e levaríamos até ele essa questão. 

Esse movimento de hoje, Dr. Visoto, não foi de graça, a situação está 
realmente muito difícil. Se essa ação da fiscalização da Fazenda for levada 
adiante, a maioria das empresas vão fechar. Se não fecharem, vai ocorrer o 
que já ocorre hoje. Para vocês terem uma idéia, temos em Minas Gerais 31 O 
mil ações de cobrança na justiça. Sempre gosto de perguntar: isso é 
competência ou incompetência do Estado? Acho que é uma grande 
incompetência. E vai acontecer, mais uma vez, de mandarem mais 160 mil 
ações para a justiça, porque o empresário não vai dar conta de pagar, da 
forma como isso está sendo aplicado. Se a lei manda que isso seja feito, que 
se modifique a lei , que a Secretaria seja nossa parceira na modificação da 
legislação. Vamos agilizar esse processo. 

Para encerrar, gostaria de solicitar à FIEMG e à FEDERAMINAS que 
fizéssemos um grupo pequeno, juntamente com os Deputados que estão 
envolvidos nesse processo, para que possamos elaborar uma proposta. Se 
for um grupo muito grande, não conseguiremos avançar. E levaríamos ao 
Secretário da Fazenda a apreensão que sentimos aqui hoje. Ficou 
demonstrada aos técnicos da Fazenda - e tenho a certeza de que o 
Secretário da Fazenda deve estar acompanhando - a apreensão da 
Assembléia e de todos os empresários. O que queremos é apenas trabalhar 
e sobreviver. 

Fica aqui o meu apelo para que isso não termine só no discurso de 
encerramento do Presidente, mas que avancemos e que voltemos a discutir o 
Micro Geraes. Não adianta só votar, não adianta Deputado falar que alíquota 
é zero ou que será de 0,5%, isso é só discurso. Temos de ver o que é 
possível, porque o Estado tem de arrecadar, não pode viver sem a 
arrecadação. Tem de se ver o que se dá para o Estado e o que se dá para 
todos nós, e me incluo aí porque também sou um pequeno empresário, 
passando também por muitas dificuldades, às vezes impostas até pela 
própria forma de fiscalização. 

Outra coisa que poderíamos começar a discutir é o Código do Contribuinte. 
Ele foi aprovado, está em vigor, e ninguém o respeita. Nem a Secretaria 
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respeita o código. Ele tem alguns pontos que precisam ser 
regulamentados. Gostaria que as entidades se manifestassem para 
cobrarmos do Governo a aplicação do código, que foi bastante discutido. As 
únicas pessoas contra o código foram os fiscais, que têm seus valores; nós 
os respeitamos, mas para o Estado foi muito bom. 

Tenho a consciência de que o código evita esses abusos como o que citei, 
que é apenas um deles. Por azar da fiscalização, fui vítima, ou participei de 
cinco fiscalizações, não me identifiquei para ver o tipo de ação da 
fiscalização. São absurdos que vemos por aí; não é apenas a aplicação da 
lei , há muito abuso, talvez muito mais do que possamos imaginar. 

Quero, em nome da Assembléia, colocá-la à disposição de vocês, é a Casa 
do povo, aqui se travam as discussões. Chamarei a atenção das entidades 
se forem negociar com o Governo. Depois não venham reclamar que foi 
Deputado que votou a lei. Faço esse alerta mais uma vez porque fiquei muito 
preocupado quando ouvi falar que já acertaram com a FEDERAMINAS e já 
fizemos isso. Se a lei não for modificada, fiscal vai multar, o Secretário não 
impede o fiscal de multar. O que deve mudar é a lei. Estou preocupado 
porque já vimos essa história e eu não poderia deixar, como Deputado e 
Presidente da Casa, de fazer meu apelo às entidades representativas do 
comércio. 

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

ilustres expositores, às demais autoridades participantes, bem como ao 
público em geral pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da 
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião 
extraordinária de amanhã, dia 19, 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 
de 19/6/2001 .) . Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 951 /2000 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 951/2000, do Deputado João Leite e outros, que dispõe 

sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos carcerários, foi 
aprovado no 2° tu mo, com a Emenda 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. 
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PROJETO DE LEI N° 951 /2000 

Dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 
carcerários. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É garantido o livre acesso das autoridades a que se refere esta lei 

aos estabelecimentos policiais e carcerários do Estado. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são considerados 

estabelecimentos policiais e carcerários as repartições pertencentes à 
estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos e da Policia Militar. 

Art. 2°- Sem prejufzo da aplicação de outras normas pertinentes à espécie, 
terão livre acesso aos estabelecimentos policiais e carcerários: 

I - sem prévia comunicação: 
a) o Senador da República, o Deputado Federal e o Deputado Estadual; 
b) o representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Seção de 

Minas Gerais, credenciado pelo Presidente da entidade, nos termos das 
normas específicas vigentes; 

c) o Ouvidor da Polícia do Estado ou representante por ele designado; 
11- mediante prévia e expressa comunicação à autoridade responsável pelo 

estabelecimento, até setenta e duas horas antes da visita: 
a) o membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
b) o membro do Conselho Estadual de Defesa Social ; 
c) o titular de órgão oficial de defesa dos direitos humanos ou 

representante por ele designado; 
d) o titular de entidade civil de defesa dos direitos humanos 

comprovadamente em funcionamento por, no mínimo, dois anos ou 
representante por ele designado. 

Art. 3° - Compete ao titular responsável pelo estabelecimento ou a seu 
substituto fornecer, sob pena de responsabilidade, a segurança necessária, 
quando das visitas de autoridades, nos termos desta lei. 

Art. 4° - A remuneração dos cargos de Agente de Segurança Pen itenciária 
I, 11 e 111 é equivalente à dos cargos de Carcereiro I, 11 e 111. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.208/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.208/2000, da Deputada Elbe Brandão, que altera a 
Lei n° 6.763, de 26/ 12/75, no que se refere à redução da carga tributária em 
operações com energia elétrica na situação que menciona e dá outras 
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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° 1.208/2000 
Acrescenta os §§ 18 e 19 ao art. 12 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 

1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

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 §§ 18 e 19: 
"Art. 12- ............................................................... ...... .. 
§ 18 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir para até zero a carga 
tributária em operação interna com energia elétrica destinada a atividades 
rurais da área mineira da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
- SUDENE - em que o consumo seja igual ou inferior a 100kWh (cem 
quilowatts-horas) mensais e, para até 12% (doze por cento), na hipótese de 
consumo superior a 100kWh (cem quilowatts-horas) mensais. 

§ 19 - Para fins de compensação da perda de receita tributária resultante 
do disposto no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a 
aumentar a carga tributária nas operações internas com armas e munições, 
excetuados os fogos de artifício, devendo o aumento atingir percentuais de 
alíquota direta até o limite suficiente para a recomposição da receita tributária 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS -, na forma, no prazo e nas condições previstos em 
regulamento, sem prejuízo do disposto no§ 14 deste artigo.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente subseqüente. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz , relator - Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.246/2000 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.246/2000, do Deputado João Pinto Ribeiro, que 
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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° 1.246/2000 
Dispõe sobre obras representativas do patrimônio cultural mineiro e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado promoverá o levantamento e a identificação de pinturas, 

esculturas e outras formas de expressão artística, que serão cadastradas 
anualmente e integrarão o patrimônio cultural mineiro. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei , consideram-se patrimônio cultural 
mineiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. 

Art. 2° - O Estado divulgará as obras integrantes do patrimônio cultural 
mineiro, zelará por sua conservação e promoverá mostras e exposições 
reunindo as obras identificadas nos termos do art. 1°, vedada a cobrança de 
ingresso ao público. 

Parágrafo único - As obras a serem expostas serão selecionadas por 
comissão constituída especialmente para esse fim, que contará com a 
presença de especialistas e artistas de notório reconhecimento no Estado. 

Art. 3° - Fica o quadro "Princípio de Minas", de autoria de Elie Layon, 
reconhecido oficialmente como representativo da fundação do Estado de 
Minas Gerais e como obra integrante do patrimônio artístico, histórico e 
cultural mineiro. 

Art. 4°- A aquisição de obra de arte para os fins do disposto nesta lei será 
realizada conforme o disposto na Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.485/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.485/2001 , do Deputado Marcelo Gonçalves, que dá 
nova redação ao art. 1° da Lei n° 13.083, de 30/12/98, que autoriza o Poder 



z 
5 

197 
Executivo a doar ao Município de Divinópolis o imóvel que especifica, foi 
aprovado nos turnos regimentais, 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° 1.485/2001 
Altera dispositivo da Lei n° 13.083, de 30 de dezembro de 1998, que 

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o imóvel que 
especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O "caput" do art. 1° da Lei n° 13.083, de 30 de dezembro de 1998, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Divinópolis o imóvel situado nesse município, na Rua São Paulo, constituído 
de terreno retangular, com área de 1.800m2 (mil e oitocentos metros 
quadrados), com 60m (sessenta metros) de lado e 30m (trinta metros) de 
frente, com inicio a 60m (sessenta metros) da Av. 1° de Junho, registrado sob 
o n° 44.978, a fls. 271 do livro AT, no Cartório de Registro de Imóveis e de 
Hipoteca da Comarca de Divinópolis.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.511/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.511/2001, de autoria do Governador do Estado, que 
altera os arts. 2° e 23 da Lei n° 10.366, de 28/12/90, que dispõe sobre o 
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM -, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 a 3 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 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° 1.511/2001 
Altera dispositivos da 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. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os incisos li e 111 do art. 2° da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 

1990, alterado pela Lei no 12.565, de 7 de julho de 1997, passam a vigorar 
com a redação a seguir, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo 
único: 

"Art. 2°- ....... ....................... ...................... .... .. ...................... . 
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 benefício: 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.". 

Art. 2° - O art. 5° da Lei no 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 poderá optar por 
continuar a recolher contribuição previdenciária ao IPSM. 

§ 2° - Na hipótese 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 no 10.366, de 28 de dezembro de 1990, passa a 
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 se tiver 
contribuído para outro regime de previdência social sujeito a compensação 
financeira ou como segurado facultativo. 
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§ 1 o - O recolhimento da contribuição de que trata o "caput" deste artigo 

e o da mencionada no § 4° do art. 5° serão feitos mediante o desconto 
mensal de 10% (dez por cento) do valor do vencimento do segurado, até 
perfazer o montante da contribuição devida. 

§ 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.". 

Art. 4°- O "caput" do art. 23 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 23 - O valor global da pensão será igual ao estipêndio de benefício do 
segurado.". 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.539/2001 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 1.539/2001 , do Governador do Estado, que dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 
2002, foi aprovado em tu mo único, com as Emendas n°s 1, 12, 15, 18, 19, 
21 , a23, 26, 27, 29, 31 , 32, 35, 36, 39, 40, 41 , 43, 44, 47, 51 , 55, 61, 70, 71 , 
83, 84, 95, 96, 100, 106, 108, 110 a 113, 116 e 117 e com subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n°s 5, 17 e 57 a 59. 

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° 1.539/2001 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o 

exercício de 2002. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capitulo I 
Disposição Preliminar 

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 155 da 
Constituição do Estado, as diretrizes orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2002, que compreendem: 

I - as diretrizes gerais da administração pública estadual; 
li- as diretrizes gerais para o Orçamento do Estado; 
111 - as disposições sobre alterações na legislação tributária e tributário-

administrativa; 
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IV- a política de aplicação da agência financeira oficial; 
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações de 

crédito; 
VI - as disposições finais. 

Capítulo 11 
Das Diretrizes Gerais da Administração Pública Estadual 

Art. 2° - A elaboração das propostas orçamentárias da administração 
pública estadual para o exercício de 2002 obedecerá ás seguintes diretrizes 
gerais: 

I - dar precedência, na alocação de recursos, aos programas de governo 
constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, 
especialmente aos relativos à garantia de direitos fundamentais de saúde, 
habitação, assistência social, segurança, educação, ciência e tecnologia, 
desenvolvimento sustentável de assentamentos rurais, meio ambiente e 
saneamento básico, especificamente o programa de saneamento da lagoa da 
Pampulha, no Município de Belo Horizonte, não constituindo, todavia, limite à 
programação das despesas; 

11 - buscar o equilíbrio das contas do setor público, para que o Estado 
possa recuperar sua capacidade de poupança e investimento; 

111 - buscar sempre a eficiência dos serviços prestados pelo Estado á 
sociedade, mediante o atendimento às suas necessidades básicas; 

IV- dar racionalidade à determinação das ações e à alocação dos recursos 
necessários à execução dos subprojetos e subatividades constantes no 
programa de trabalho de cada unidade, cumprindo as diretrizes estabelecidas 
no PPAG; 

V - buscar uma melhor distribuição dos recursos de investimentos 
atendendo prioritariamente às regiões menos desenvolvidas e tendo como 
parâmetro os lndices de Desenvolvimento de cada região. 

Art. 3°- Das metas estabelecidas no PPAG, serão priorizadas pelos órgãos 
do Poder Executivo: 

I - nas ações relativas ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável: 
a) a alocação de recursos para implantação de projetos de saneamento, 

com tratamento do lixo, esgoto e recuperação de mananciais, nos municípios 
e regiões metropolitanas; 

b) a proteção e a recuperação ambiental das bacias hidrográficas; 
c) a construção de sistemas de tratamento de esgoto sanitário e de 

disposição adequada de lixo nos municípios que integram os vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri e as regiões metropolitanas; 

11 - nas ações relativas à indústria, comércio e turismo: 
a) a destinação de recursos para adequação da infra-estrutura física nas 

áreas do turismo rural e ecológico; 
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b) a divulgaçflo do produto turístico mineiro; 
c) o incentivo às médias, pequenas e microempresas; 
d) o incentivo às indústrias mineiras, com recursos do FINO, com o objetivo 

da expansão da produção e da geração de empregos. 
Art. 4°- Na alocação de recursos em ações e serviços de saúde, a que se 

refere o inciso I do 'caput' do art. 2°, serão priorizados: 
I - a habilitação do Estado para gestão plena do Sistema Estadual de 

Saúde; 
11 - o apoio técnico e financeiro para a habilitação dos municípios à 

condição de gestão plena do sistema municipal de saúde; 
111 - o fortalecimento das redes de saúde, de referência regional de 

urgência e emergência e de atendimento à gestante de alto risco; 
IV - o apoio aos Programas Saúde da Família - PSF - e Agente 

Comunitário de Saúde- PACS -; 
V- a capacitaçflo de profissionais de nível médio e superior para atuação 

em ações e serviços de saúde e gestão do Sistema único de Saúde- SUS -; 
VI - a distribuição de medicamentos especiais e excepcionais; 
VIl - a implementaçflo do Programa de Saúde na Escola, destinado a 

proteger a saúde e a diagnosticar e analisar os principais problemas 
manifestados pelos alunos matriculados na rede estadual de ensino. 

Art. 5° - Na definiçflo da política de preservação e restauração do meio 
ambiente, bem como na proteção da diversidade e da integridade do 
patrimônio genético do Estado, o Poder Executivo priorizará, entre as ações 
dos órgãos que o compõem, os seguintes programas: 
I- implantaçflo e administraçflo de parques estaduais, reservas e unidades 

equivalentes e promoçflo do turismo ecológico; 
11 - preservação das bacias hidrográficas por meio de planejamento da 

utilizaçflo das águas; 
111 - divulgaçflo de informações educativas sobre problemas ambientais. 

Capítulo 111 
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento 

Seçflo I 
Disposições Gerais 

Art. 6° - A lei orçamentária para o exercício de 2002, que compreende o 
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas 
estabelecidas no PPAG e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101 , de 4 
de maio de 2000, visando à obtenção dos resultados previstos no Anexo de 
Metas Fiscais que integra esta lei. 

Art. 7° - Para os efeitos desta lei, entende-se por: 
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I - função o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa 

que competem ao setor público; 
11 - subfunção uma partição da função, que visa a agregar determinado 

subconjunto de despesa do setor público; 
111 - programa o instrumento de organização da ação governamental 

visando à concretização dos objetivos pretendidos, que será mensurado por 
metas estabelecidas no plano plurianual; 

IV - projeto um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, que envolve um conjunto de operações limitadas no tempo, das 
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o 
aperfeiçoamento da ação de governo; 

V - atividade um instrumento de programação para alcançar o objetivo de 
um programa, que envolve um conjunto de operações que se realizam de 
modo continuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à 
manutenção da ação de governo; 

VI - operações especiais as despesas que não contribuem para a 
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e que 
não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 

Parágrafo único - Cada programa identificará as ações necessárias para 
atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações 
especiais. 

Art. 8° - Os valores de receitas e despesas contidos na Lei Orçamentária 
Anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes. 

Art. 9°- As propostas parciais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo serão encaminhadas à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, até o dia 13 de agosto de 2001 , para fins de 
consolidação do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2002, 
observadas as disposições desta lei. 

§ 1 o - As propostas parciais a que se refere o "caput" deste artigo serão 
elaboradas segundo preços correntes. 

§ 2° - O Poder Executivo colocará à disposição dos demais Poderes, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas, até 12 de julho de 2001 , os 
estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2002, inclusive da 
receita corrente liquida, e as respectivas memórias de cálculo. 

Art. 1 O - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação de 
recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do disposto na 
alínea "b" do inciso 111 do art. 160 da Constituição do Estado, não incidirão 
sobre: 

I -dotações com recursos vinculados; 
li - dotações referentes a contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual; 
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V- dotações referentes ao Fundo de Incentivo à Industrialização- FINO- e 
ao Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas. 

Art. 11 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros 
exigidos pela legislação em vigor: 

I -quadro consolidado do Orçamento Fiscal; 
11 - demonstrativo da receita corrente liquida; 
111 - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da Constituição 
do Estado; 

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no art. 212 e 
no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda à Constituição 
n° 14, de 12 de setembro de 1996; 

V- demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, 
para fins do disposto no§ 1° do art. 158 da Constituição do Estado; 

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços 
públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição Federal 
n° 29, de 13 de setembro de 2000; 

VIl - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e no 
fomento à pesquisa, para fins do disposto no art. 212 da Constituição do 
Estado, com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 17, de 20 de 
dezembro de 1995; 

VIII - demonstrativo do serviço da dívida para 2002, com identificação da 
natureza da dívida e discriminação do principal e dos acessórios, 
acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas com 
amortização e com juros e encargos; 

IX - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos 
investimentos em obras previstos para 2002, especificados por município, 
identificando o estágio em que se encontram, o cronograma físico-financeiro 
para sua conclusão e as etapas a serem executadas com as dotações 
consignadas no projeto de lei orçamentária; 

X - demonstrativo da despesa com pessoal , para fins do disposto no art. 
169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal n° 101, de 
4 de maio de 2000; 

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, discriminado por gênero; 



204 
XII - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa 

decorrente de isenção, anistia , transação, remissão, subsídio e benefício de 
natureza financeira, tributária e creditícia; 

XIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com contrapartida 
obrigatória do Tesouro Estadual, especificando a origem e o montante dos 
recursos; 

XIV - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado, desdobrada 
em categorias, subcategorias econômicas, fontes, rubricas, alíneas e 
subalíneas; 

XV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na Universidade do 
Estado de Minas Gerais - UEMG - e na Universidade Estadual de Montes 
Claros- UNIMONTES - para fins do disposto na Constituição do Estado, no 
que se refere ao custeio do ensino superior; 

XVI - demonstrativo das obras paralisadas, identificando o estágio, a data e 
o motivo da paralisação; 

XVII - Anexo de Metas Sociais, contendo as metas de melhoria dos 
indicadores sociais a serem atingidas no próximo ano, discriminando as 
ações a serem implementadas e quantificando-as financeira e fisicamente. 

Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, 
consideram-se ações e serviços públicos de saúde aqueles implementados 
pelos órgãos e entidades vinculadas ao SUS. 

Art. 12 - Na programação de investimento em obras da administração 
pública estadual, considerado o imperativo do ajuste fiscal, será observado o 
seguinte: 

I - as obras já iniciadas terão prioridade sobre as novas; 
11 - as obras novas somente serão programadas se: 
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira; 
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já iniciadas. 
Art. 13 - As empresas subvencionadas não poderão programar despesas 

de investimento com recursos próprios quando o seu custeio for de 
responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro Estadual. 

§ 1° - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos provenientes de 
convênio que tenha como objetivo específico a cobertura de despesa de 
investimento. 

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica a situação excepcional 
devidamente justificada pela entidade interessada, com parecer favorável da 
Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF - e com a 
aprovação do Governador do Estado. 

Art. 14 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para 
lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como para 
pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos. 
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Art. 15 - A proposta orçamentária conterá previsão de recursos para 

investimento nos circuitos turísticos do Estado, estabelecendo metas de 
forma regionalizada. 

Art. 16 - A proposta orçamentária consignará previsão de recursos para 
financiamento das ações e serviços públicos de saúde, no ano de 2002, de 
no mínimo 9,5% (nove e meio por cento) da soma das receitas de: 

I - 63,75% (sessenta e três vírgula setenta e cinco por cento) do ICMS; 
11 - 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores- IPVA -; 
111- 100% (cem por cento) do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e 

Doação de Bens ou Direitos - ITCD -; 
IV - 100% (cem por cento) do Imposto de Renda incidente na fonte sobre 

rendimentos pagos pelo Estado, inclusive por suas autarquias e fundações; 
V - 85% (oitenta e cinco por cento) da transferência do Fundo de 

Participação dos Estados - FPE -; 
VI - 63,75% (sessenta e três vírgula setenta e cinco por cento) da parcela 

de 1 0% (dez por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre 
Produtos Industrializados- IPI-; 

VIl - 100% (cem por cento) da parcela estadual da dívida ativa tributária de 
impostos; 

VIII - 100% (cem por cento) da parcela estadual de juros e multas sobre 
impostos; 

IX- 100% (cem por cento) da parcela estadual do ICMS, nos termos da Lei 
Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996 - Lei Kandir. 

Seção 11 
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal 

Art. 17 - As despesas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas para o exercício de 2002, 
realizadas à conta do Tesouro Estadual, não poderão exceder o montante 
fixado para o exercício de 2001 . 

§ 1 o - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as despesas 
decorrentes de eventuais reajustes concedidos ou a conceder aos servidores 
públicos e da implantação dos planos de carreira e de reestruturação 
orgânica mediante autorização legislativa. 

§ 2° - A lei orçamentária para o exercício de 2002 conterá os recursos 
necessários para a implantação dos planos de carreira dos funcionários 
públicos estaduais. 

§ 3° - Não se incluem na vedação prevista no "caput" deste artigo as 
dotações destinadas ao pagamento de precatórios. 

Art. 18 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários dos Poderes 
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de 



206 
Contas serão fixadas considerando os princ1p1os constitucionais, 
especialmente os da legalidade e da responsabilidade e, ainda, os da 
valorização, da capacitação e da profissionalização do servidor, bem como a 
legislação nacional, no que couber. 

§ 1° - Serão contabilizadas como outras despesas de pessoal aquelas 
provenientes de contratação de pessoal para substituição a categorias 
funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal do órgão 
ou entidade. 

§ 2° - O não-atingimento das metas previstas nesta lei poderá determinar o 
ajuste das despesas, nos termos da Lei Complementar Federal n° 101 , de 4 
de maio de 2000. 

Art. 19 - 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 de recursos, a 
modalidade de aplicação, a procedência e o grupo de despesa, conforme 
discriminado: 

1 - Pessoal e encargos sociais; 
2- Juros e encargos da dívida pública; 
3 - Outras despesas correntes; 
4 - Investimentos; 
5 - Inversões financeiras; 
6 -Amortização da dívida pública. 
§ 1°- As unidades orçamentárias serão agrupadas em órgãos 

orçamentários, entendidos como sendo os de maior nível da classificação 
institucional. 

§ 2° - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados com as 
respectivas metas e quantificações e serão agrupados em projetos e 
atividades, que conterão descrição sucinta de seus objetivos. 

Art. 20 - A modalidade de aplicação referida no artigo anterior destina-se a 
indicar se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira ou 
diretamente pela unidade orçamentária integrante do Orçamento Fiscal e 
está assim discriminada: 

20 -Transferências á União; 
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal; 
40 - Transferências a Municípios; 
50 -Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos; 
60 -Transferências a instituições privadas com fins lucrativos; 
70 -Transferências a instituições multigovernamentais nacionais; 
80 - Transferências ao exterior; 
90 - Aplicações diretas; 
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99 - A definir. 
Parágrafo único - A modalidade de aplicação 99 - A definir- é de utilização 

exclusiva do Poder Legislativo, ficando vedada a execução orçamentária 
enquanto não houver sua definição. 

Art. 21 - A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à 
unidade orçamentária responsável pela execução das ações 
correspondentes, ficando vedada a consignação de recursos a título de 
transferência para unidades integrantes do Orçamento Fiscal. 

Art. 22 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por órgãos e 
entidades integrantes do Orçamento Fiscal , respeitadas as disposições 
previstas em legislação específica, serão destinadas prioritariamente a 
atender às despesas de pessoal e encargos sociais. 

Art. 23 - A despesa com precatórios judiciários será programada, na lei 
orçamentária, em dotação específica da unidade orçamentária responsável 
pelo débito. 

§ 1° - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal 
encaminharão à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral, para inclusão no projeto de lei orçamentária de 2002, a relação de 
débitos referentes a precatórios judiciários apresentados até 1 o de julho de 
2001 , com valores atualizados até a referida data, de acordo com o § 1 o do 
art. 100 da Constituição da República, especificando, por grupo de despesas: 

a) número e data do ajuizamento da ação originária; 
b) número do precatório; 
c) tipo de causa julgada; 
d) data da autuação do precatório; 
e) nome do beneficiário; 
f) valor do precatório a ser pago; 
g) data do trânsito em julgado. 
§ 2° - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" deste artigo 

não poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais com outra 
finalidade. 

§ 3° - As informações a que se refere o § 1 o deste artigo deverão estar 
disponibilizadas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado 
de Minas Gerais- SIAFI-MG - até o dia 31 de outubro de 2001. 

Art. 24 - A celebração de convênio para transferências de recursos a 
entidades privadas sem fins lucrativos, bem como a sua programação na lei 
orçamentária, estão condicionadas ao cumprimento do disposto na Lei n° 
12.925, de 30 de junho de 1998. 

§ 1 o - É vedada a celebração de convênio com entidade em situação 
irregular, bloqueada na tabela de credores do SIAFI-MG. 

§ 2° - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, as caixas escolares das 
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redes públicas municipal e estadual de ensino estão dispensadas da 
observância da Lei n° 12.925, de 30 de junho de 1998. 

Art. 25 - Não poderão ser destinados recursos para atender às despesas 
com: 

I - sindicato, associação e clube de servidores públicos; 
11 - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração direta ou 

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica. 
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as 

destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal e as 
dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar. 

Art. 26 - A transferência de recursos para município, em virtude de 
convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de 
estado de calamidade pública decretado no município e reconhecido pela 
Assembléia Legislativa, fica condicionada à comprovação, por parte do 
município beneficiado, de: 

I - aplicação regular e eficaz, no ano 2000, do percentual mínimo previsto 
na Constituição da República para a manutenção e o desenvolvimento do 
ensino; 

11 - prestação de contas regular relativa a convênio executado ou a parcela 
liberada de convênio em execução, observados os prazos nele previstos; 

111 - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua 
competência previstos na Constituição da República; 

IV - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1° do art. 25 da Lei 
Complementar Federal n° 101 , de 4 de maio de 2000. 

§ 1° - A transferência de que trata o "caput" deste artigo terá finalidade 
específica e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida pela 
Prefeitura beneficiada, não inferior a: 

I - 5% (cinco por cento) para os municípios do Estado incluídos na área de 
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste- ADENE -; 

11 - 10% (dez por cento) para os municípios do Estado não incluídos na 
área de atuação da ADENE; 

111 - 1% (um por cento) para os municípios cuja quota no Fundo de 
Participação dos Municípios seja superior ao valor do repasse do ICMS 
recebido no mês imediatamente anterior. 

§ 2° - A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior não se 
aplica às transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino 
fundamental, com saúde e com ações realizadas nas áreas identificadas 
como prioritárias pelos Programas Comunidade Solidária e Comunidade 
Ativa e no Projeto Alvorada. 

§ 3° - Poderão ser computadas pelas Prefeituras, nos valores da 
contrapartida mencionada no § 1 o deste artigo, as despesas com pessoal e 
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os custos de recursos materiais efetivamente utilizados na execução do 
convênio, conforme dispuser o respectivo projeto. 

§ 4° - É vedada a transferência de recursos a município em situação 
Irregular, bloqueado na tabela de credores do SIAFI-MG. 

Art. 27 - Para cumprimento do disposto no art. 26 da Lei Complementar 
Federal n° 101 , de 4 de maio de 2000, fica o Estado autorizado a subscrever 
debêntures não conversíveis em ações, a serem emitidas pela Companhia 
Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG -, para aplicação em 
empreendimentos de geração de energia elétrica constantes no PPAG. 

Art. 28 - Serão consignadas no orçamento dotações para implantação de 
programas relativos a recursos hídricos nos municípios que integram os vales 
do Jequitinhonha e do Mucuri, com destaque para os programas de 
construção de barragens, preservação de nascentes e cursos de água e 
recuperação de vegetações nativas e matas ciliares. 

Art. 29 - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG- aplicará, no mínimo, 10% (dez por cento) dos recursos que lhe 
forem destinados pela lei orçamentária de 2002 no financiamento de projetos 
de pesquisa desenvolvidos por pesquisadores individuais ou instituições de 
direito privado estabelecidos no Estado. 

§ 1°- O contrato de financiamento assegurará à FAPEMIG participação nos 
direitos de propriedade industrial e intelectual dos produtos e serviços 
desenvolvidos a partir das pesquisas financiadas, em percentual proporcional 
ao valor do financiamento concedido em relação ao custo total da pesquisa. 

§ 2° - Os juros e encargos a serem cobrados do tomador do financiamento 
serão definidos pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia- CONECIT 
-, considerando o retorno financeiro potencial, nos termos do parágrafo 
anterior. 

Art. 30 - A lei orçamentária conterá dotação para fazer face às despesas 
decorrentes da execução do disposto na Lei n° 13.214, de 13 de maio de 
1999, que cria a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais. 

Art. 31 - A lei orçamentária para o exercício de 2002 conterá dotação dos 
recursos necessários ao cumprimento da Lei n° 13.432, de 28 de dezembro 
de 1999, que institui o Programa Estadual de Albergues para a Mulher Vítima 
de Violência. 

Art. 32 - A lei orçamentária conterá dotação dos recursos necessários para 
o cumprimento da Lei n° 13.369, de 30 de novembro de 1999, que cria o 
Programa de Incentivo à Formação de Bombeiros Voluntários. 

Art. 33 - A lei orçamentária para o exercício de 2002 conterá dotação dos 
recursos necessários para o cumprimento da Lei n° 13.448, de 1 O de janeiro 
de 2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos. 

Art. 34 - A proposta orçamentária consignará recursos para a promoção, 
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por meio de sociedade cooperativa, da implantação de agrovilas 
destinadas à exploração racional de atividades agrícolas intensivas e 
assentamento de trabalhadores rurais, nos termos da Lei n° 13.689 , de 28 de 
julho de 2000. 

Seção 111 
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 

pelo Estado 
Art. 35 - 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. 

Parágrafo único - Os projetos e atividades conterão sucinta descrição de 
seus objetivos, com as respectivas metas e quantificações. 

Art. 36 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado será acompanhado de quadros que demonstrem: 

I - para cada empresa, a origem dos recursos, o detalhamento da 
programação de investimentos a serem realizados em 2002 e a composição 
da participação societária no capital em 30 de junho de 2001 ; 

11 - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das origens 
dos recursos e do detalhamento dos investimentos e a consolidação do 
programa de investimentos. 

Art. 37 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado, constituem fontes de recursos e investimentos as operações que 
são, respectivamente, origem e aplicação de recursos e que afetam o passivo 
e o ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal n° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para 
cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que não implicam 
entrada ou saída de recursos. 

Art. 38 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a 
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento obtido de 
agências e organismos nacionais e internacionais. 

Capftulo IV 
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-Administrativa 

Art. 39 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa projetos de lei 
sobre matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a 
legislação vigente, com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a 
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mandamentos constitucionais e ajustamento a leis complementares 
federais, resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais, os quais 
versarão, em especial , sobre: 

I - o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos comandos de 
lei complementar federal ou de resolução do Senado Federal; 

11 - o ITCD, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do 
tributo; 

111 -o IPVA, com vistas, principalmente, à revisão da base de cálculo, das 
alíquotas e das hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao 
aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização e a agilização de sua 
cobrança, arrecadação e fiscalização; 

IV- a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível a sua 
cobrança; 

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses 
de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a 
arrecadação com os custos dos respectivos serviços; 

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação daqueles já instituídos, 
em decorrência de alteração do texto da Constituição da República; 

VIl - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável à 
microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte e ao 
pequeno produtor rural; 

VIII -o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento 
dos processos tributário-administrativos, visando à sua racionalização, 
simplificação e agilização; 

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da 
prática de infração da legislação tributária; 

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e 
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e 
eficiência; 

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da 
Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da completa revisão e 
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a 
padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficácia na 
prestação de serviços. 

Capítulo V 
Da Política de Aplicação da Agência Financeira Oficial 

Art. 40 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, 
instituição financeira oficial , cuja missão é promover e financiar o 
desenvolvimento econômico e social do Estado, atuará no 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 
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definições do PPAG e da legislação específica que trata dos fundos dos 
qua1s é gestor e em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo 
Governo Estadual. 

§ 1° - A agência financeira oficial observará, nos empréstimos e nos 
financiamentos concedidos, as polrticas de redução das desigualdades 
regionais, de geração de emprego e renda, de promoção do associativismo e 
do cooperativismo, de defesa e preservação do meio ambiente e de 
expansão e modernização do parque produtivo, em consonância com as 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e 
Geração de Renda e pelo Conselho Estadual de Industrialização e de Meio 
Ambiente. 

§ 2° - Na aplicação dos recursos, serão priorizados o médio produtor, o 
pequeno produtor e o m1croprodutor rural, a agricultura familiar, as 
cooperativas e associações de produção, a média, a pequena e a 
microempresa e o desenvolvimento institucional e da infra-estrutura urbana 
dos municípios. 

§ 3° - A agência financeira oficial concederá os empréstimos e os 
financiamentos de forma que lhe seja preservado, no mínimo, o valor e 
garantida a remuneração dos custos de captação. 

Capitulo VI 
Da Administração da Dívida e das Operações de Crédito 

Art. 41 - A administração da dívida pública estadual interna ou externa tem 
por objetivo pnncipal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de 
recursos para o Tesouro Estadual. 

Art. 42 - 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. 

Art. 43 - Na lei orçamentária para o exercício de 2002, as despesas com 
amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas 
operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do 
encaminhamento do respectivo projeto de lei á Assembléia Legislativa. 

Capítulo VIl 
Disposições Finais 

Art. 44 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários, á conta do 
Tesouro Estadual , apurados no encerramento do exercício de 2001, 
constituirão antecipação de cota financeira no exercício de 2002 para os 
órgãos integrantes do Poder Executivo. 

Art. 45 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de 
planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo de quinze dias úteis 
contados da data do recebimento, as solicitações, encaminhadas pelo 
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Presidente da Assembléia Legislativa, de informações e dados 
quantitativos e qualitativos relativos às categorias de programação, que 
justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do Governo. 

Art. 46 - Para fins de transparência da gestão fiscal e observando-se o 
princípio de publicidade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual serão divulgadas pelo Serviço Integrado de 
Administraçao Financeira- SIAFI-Cidadão. 

Art. 47 - Para os fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários a 
que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado, 
será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa acesso ao SIAFI-
MG. 

Art. 48 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente à 
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS, 
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior. 

Art. 49 - Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações 
orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado 
primário, conforme determinado no art. go da Lei Complementar Federal n° 
101 , de 4 de maio de 2000, os montantes a serem reduzidos e 
contingenciados serão fixados pela comissão permanente de que trata o § 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, até 15 
dias após o vencimento do prazo estabelecido no "caput" do art. go da Lei 
Complementar Federal n° 101 , de 4 de maio 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. 

Art. 50- Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até 31 de 
dezembro de 2001 , a programação dele constante poderá ser executada 
para o atendimento das seguintes despesas: 

I - pessoal e encargos sociais; 
11- pagamento de benefícios previdenciários; 
111 - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a 

municípios; 
IV- pagamento do serviço da dívida. 
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Art. 51 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Tribunal de 

Contas e o Ministério Público farão publicar, no órgão oficial dos Poderes do 
Estado, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por 
unidade orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com pessoal e 
seus encargos. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às 
autarquias, às fundações, às empresas subvencionadas e às empresas 
controladas pelo Estado. 

Art. 52 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize operações de 
crédito para refinanciamento da dívida. 

Art. 53 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita por 
decreto, após autorização legislativa. 

§ 1° - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o "caput" 
deste artigo serão elaborados conforme detalhamento constante no art. 14 
desta lei , para o Orçamento Fiscal, e, no art. 22, para o Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado. 

§ 2° - A inclusão de grupos de despesa em subprojetos, subatividades e 
nos desdobramentos das operações especiais será feita por meio de abertura 
de crédito suplementar. 

Art. 54 - As dotações referentes a despesas com publicação de atos e 
matérias no órgão oficial dos Poderes do Estado serão consignadas aos 
órgãos a que estiverem afetas. 

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do Governador do 
Estado são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa Civi l. 

Art. 55 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência em montante 
equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida. 

Art. 56 - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar 50% (cinqüenta por 
cento) dos recursos provenientes de dividendos ou de juros sobre capital 
próprio referentes à sua participação na 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. 

Art. 57 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa, juntamente 
com o projeto de lei orçamentária, o relatório a que se refere o parágrafo 
único do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 101 , de 4 de maio de 2000. 

Art. 58 - O Poder Executivo implementará o Sistema de Acompanhamento 
da Ação Governamental, objetivando o gerenciamento das despesas 
constantes em cada subprojeto ou subatividade prev1stos no programa de 
trabalho das unidades orçamentárias. 

Art. 59 - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após a publicação da 
lei orçamentária de 2002, o cronograma anual de desembolso mensal 
discriminado por órgão de sua estrutura, observando, em relação às 
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despesas, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais. 

Art. 60 - A lei orçamentária consignará recursos para atendimento das 
propostas de natureza orçamentária priorizadas nas audiências públicas 
regionais do Orçamento Participativo realizadas em 1999. 

Art. 61 - 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. 

Art. 62 - O Poder Executivo encaminhará à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa, até 30 de julho de 
2001 , o demonstrativo da margem de expansão das Despesas Obrigatórias 
de Caráter Continuado, conforme exigência do art. 4°, § 2°, inciso V, da Lei 
Complementar Federal n° 101 , de 4 de maio de 2000. 

Art. 63 - Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar 
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, são consideradas despesas 
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites estabelecidos nos 
incisos I e 11 do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 64 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 65 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2001. 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
Art. 4°, § 1° da Lei Complementar n° 101 , de 4 de maio de 2000 

• - Os quadros da Metas Fiscais foram publicados na edição do "Diário do 
Legislativo" de 7.7 .01 . 
Fonte: SUCOR/SEF-MG 
Nota: Os índices utilizados de acordo com IGPDI (preços médios de 2001) 
• - As tabelas de Memória da Receita e da Despesa foram publicadas na 
edição do "Diário do Legislativo" de 7.7 .01 . 

Anexos de Riscos Fiscais 
Art. 4°, § 3°, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. 

Fatores que, entre outros, podem interferir na receita estimada: 
- alterações das alíquotas interestaduais do ICMS pelo Senado Federal; 
-alterações na Lei Complementar n° 87, de 13/9/96 (Lei Kandir); 
- alterações na Constituição Federal (por exemplo, a criação de imposto 

único sobre combustíveis, de competência da União, com participação na 
arrecadação pelos Estados, aprovação da reforma tributária, etc.); 

- decisões judiciais desfavoráveis ao fisco; 
- aumento na inadimplência de recolhimentos normais; 
- alterações na conjuntura econômica internacional ou nacional que 

comprometam o desempenho esperado da economia mineira. 
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Na hipótese de ocorrência de redução de receitas pelos fatores 

mencionados, o Estado deverá buscar alternativas com vistas a manter o 
equilíbrio das contas públicas. 
*- Os quadros dos Demonstrativos foram publicados na edição do "Diário do 
Legislativo" de 7. 7. O 1. 

Demonstrativo da Estimativa da Renúncia de Receita Tributária para os 
Exercícios de 2002, 2003 e 2004 

1 - Introdução 
Em atendimento ao disposto no artigo 4°, § 2°, inciso V, da Lei n° 101, de 

4/5/2000, onde se prevê integração do Anexo de Metas Fiscais contendo 
Demonstrativo da Estimativa da Renúncia de Receitas ao Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, este documento visa demonstrar o montante 
estimado dos benefícios concedidos nas áreas do ICMS e de outros tributos 
estaduais, relacionando-o com os totais estimados da receita tributária e da 
receita global do Estado. 

Trata-se de concessões preexistentes de benefícios, e não de previsões de 
novas renúncias, e que já foram considerados quando das estimativas das 
receitas, razão pela qual prescindem de medidas compensatórias. 

Decorrem da aprovação anterior, na área do ICMS: de isenções, redução 
de base de cálculo, redução de alíquotas, diferimento, crédito presumido -
considerados nesses casos apenas os benefícios que resultem em renúncia 
de receita -, Lei Kandir e Lei de Incentivo à Cultura; na área do IPVA, de 
redução de alíquotas e isenções; na área do ITCD, de isenções; e, na área 
das taxas, de isenções. 

2 - Estimativa da renúncia de receita tributária 
Para estimar o valor da renúncia de receita nos exercícios de 2002, 2003 e 

2004, adotou-se o critério de projeção das participações percentuais das 
desonerações e benefícios verificadas em relação às respectivas receitas de 
1999 e 2000, nos montantes das receitas tributárias constantes na 
elaboração de metas. 

Supõe-se que o montante das desonerações do ICMS naqueles exercícios 
e sua equivalência com as receitas do mesmo perfodo guardem proporção 
equivalente com as receitas respectivas constantes nas metas para 2002, 
2003 e 2004, uma vez que na maioria das concessões os índices de 
crescimento e de inflação são os mesmos, e já consideradas correções em 
face de mudanças posteriores verificadas na legislação. 

2.1 - Mensuração global 
Os valores estimados para os exercícios de 2002, 2003 e 2004, constantes 

na Tabela 1, foram calculados a partir da projeção dos percentuais relativos 
apurados nas efetivas isenções do ICMS de 1999 e 2000, conforme já 
mencionado, acrescidos das estimativas dos demais tributos e somados aos 
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montantes relativos dos beneficios tributários da Lei de Incentivo à 
Cultura. 

As renúncias estimadas totalizam os montantes de recursos da ordem de 
R$2.645.283 mil , R$2.909.333 mil e R$3.200.936 mil, nos respectivos 
exercícios de 2002, 2003 e 2004, que correspondem a projeção de 24% em 
relação às receitas tributárias de cada ano e de 15%, 16% e 16% em relação 
às receitas totais estimadas para os referidos exercícios, na mesma ordem. 

•- A tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 7.7.01 . 
3 - Metodologia 
A metodologia da presente estimativa, conforme já mencionado, tem como 

base de referência os dados econômicos e tributários efetivamente 
registrados em 1999, 2000 e 2001 . 

As estimativas e projeções do ICMS foram precedidas do levantamento das 
operações, produtos e serviços beneficiados (redução de alfquotas, redução 
de base de cálculo, isenções e diferimento), bem como da mensuração do 
valor dessa parcela da produção, comercialização e prestação de serviços 
que se encontrava legalmente desonerada durante o ano de 1999. 

Os cálculos das desonerações foram elaborados, apurados seus 
montantes, comparados aos totais da receita de ICMS, e projetados seus 
percentuais relativos nos valores das receitas constantes nas metas de 2002, 
2003 e 2004. 

Em exceção a essa regra, as renúncias resultantes dos incent1vos à cultura 
foram estimadas a partir do valor limite da renúncia fiscal prevista para 2001 
em diante (0,3% da receita líquida do ICMS), conforme a Lei no 12.733, de 
30/12/97, e o Decreto no 40.851 , de 30/12/99. 

Cabe registrar que o levantamento estatístico não alcançou plenamente 
todo o universo das desonerações do ICMS em face da não-disponibilidade 
de base de dados e de informações de alguns segmentos, sendo, contudo, 
oportuno observar que a ausência de alguns valores marginais não interfere 
nas estimativas de receitas e na obtenção das metas fiscais na medida em 
que estas tiveram como base de cálculo fatores de contribuição efetiva. 

Os demais tributos foram estimados mediante critérios técnicos 
estabelecidos pela Administração Tributária da Secretaria de Estado da 
Fazenda, tendo como referência projeções de percentuais apurados em 
2000. 

3.1 -Aspecto legal do ICMS 
Foram relacionados os benefícios que implicam renúncia de receita, 

contidos entre as isenções previstas no regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto n° 38.104, de 28/6/96, no artigo 6° e anexo I; as reduções de base 
de cálculo do artigo 44 e anexo IV; as reduções de alfquotas previstas no 
artigo 43 e os créditos presumidos do artigo 75, todos do RICMS. 
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Da Lei Complementar n° 87. de 13 de setembro de 1996, alterada pela 

Lei Complementar n° 102, de 11 de julho de 2000, foram relacionados os 
efeitos de renúncia com as seguintes observações: 

A operação relativa à exportação de produtos semi-elaborados e de 
primários, embora regulamentada no artigo 5°, inciso 111 , do RICMS como 
não-incidência, foi interpretada pela Superintendência de Legislação 
Tributária/Secretaria de Estado da Fazenda como isenção. 

Já as medidas de concessão de crédito não foram interpretadas como 
desonerações. e sim como correção da regulamentação do ICMS, com o 
intuito de preservação do princípio de não-cumulatividade do imposto. 

3.2 - Aspecto legal do I PVA, do ITCD e das taxas 
IPVA- Isenções- artigo 5° do Decreto n° 39.387, de 14/1/98 
ITCD- Isenções- artigo 3° do Decreto n° 38.639, de 4/2/97 
redução de aliquotas- artigo 11 do Decreto n° 38.639, de 4/2/97 
Taxas- Isenções- artigos 7°, 8°, 20 e 27 do Decreto n° 38.886, de 1°/7/97 
4- Conclusão 
As projeções para 2002, 2003 e 2004, tendo como origem valores relativos 

dos exercícios de 1999, 2000 e 2001 , têm representação válida em atenção à 
finalidade do presente relatório. Isso porque as estatísticas mensuradas para 
aqueles anos refletem proporcionalmente os montantes esperados para a 
renúncia fiscal dos exercícios seguintes, observada a manutenção das 
mesmas normas tributárias e a não-previsão de novas concessões. 

Trata-se, contudo, de uma demonstração do impacto relativo do que já se 
pratica na execução orçamentária do Estado e do patamar de benefícios que 
se é possível suportar sem que se comprometa a obtenção das metas fiscais 
almejadas. 

Representam, assim, estimativas teóricas para exercícios futuros, 
apontando valores relativos de renúncia, cujo demonstrativo procura atender 
aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal que estimula a ação 
planejada e transparente, através do cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e obediência a limites para a renúncia de receitas e 
de aumento de despesas. 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 61 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia nove de maio de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, 
Ermano Batista, substituindo o Deputado Kemil Kumaira, por indicação da 
Liderança do PSDB, e José Henrique, substituindo o Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião, destinada a 
audiência pública, tem por finalidade discutir as providências que estão sendo 
tomadas com relação ao conflito de terras na Fazenda Águas da Prata, no 
Município de Tumiritinga, neste Estado, e apreciar matéria constante na 
pauta. A seguir, a Presidência registra as presenças do Deputado Ch ico 
Rafael, Vice-Presidente, e dos Deputados Kemil Kumaira e Jorge Eduardo de 
Oliveira, membros efetivos desta Comissão. Continuando, passa à leitura dos 
Ofícios n°s 74/2001 , do Prefeito Municipal de Tumiritinga; 140/2001 , do 
Presidente da FETAEMG; 162/2001 , do Secretário de Estado de Indústria e 
Comércio; e 589/2001 , Deputado Federal Romel Anízio Jorge, Vice-Uder do 
Partido Progressista Brasileiro - PPB. A Presidência informa que designou o 
Deputado Kemil Kumaira para relatar, em turno único, o Projeto de Lei n° 
1.029/2000, do Deputado Paulo Piau. Com a palavra, o Deputado Kemil 
Kumaira, relator da Mensagem n° 165/2000, do Governador do Estado, em 
turno único, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da 
mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Encerrada esta fase, o 
Presidente registra as presenças dos Srs. Marcelo Resende, Superintendente 
do ITER-MG; Prof. Eloy Alves Filho, Superintendente Regional do INCRA em 
Minas Gerais; Vilson Luiz da Silva, Presidente da FETAEMG; Renato 
Medeiros Diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tumiritinga; e 
José Pavuna, representante da Comissão Pastoral da Terra - CPT -, os quais 
são convidados para tomar assento à Mesa. A Presidência registra ainda as 
presenças dos Srs. Marcos Helênio Leoni Pena, Consultor do ITER-MG; 
Maria Antônia Costa Nogueira, Diretora de Política Agrária da FETAEMG; 
João Batista de Oliveira, Levi Gonçalves Nunes, Maria Aparecida Rodrigues 
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e Edna Maria da Silva, trabalhadores acampados na Fazenda Águas da 
Prata. Logo após, o Deputado Ermano Batista tece considerações iniciais e, a 
começar pelo Superintendente Regional do INCRA, os expositores discorrem 
sobre as providências que estão sendo tomadas com relação ao conflito de 
terras na Fazenda Águas da Prata, em Tumiritinga. Na fase de debates, 
verifica-se ampla participação dos presentes conforme consta nas notas 
taquigráficas. Passando-se à fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão, são aprovados requerimentos dos Deputados João Batista de 
Oliveira, em que solicita audiência pública para debater a Lei n° 7.889, de 
23/11/89, que transfere aos Estados e aos municípios a competência para a 
realização de inspeção sanitária de produtos de origem animal, bem como a 
representação desta Comissão na Exposição Agropecuária e Agroindustrial 
de Curvelo, de 13 a 20/5/2001 ; Ermano Batista, em que solicita se peçam ao 
Ministério Público providências em favor do respeito ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em relação aos trabalhadores rurais de Tumiritinga; bem 
como que a Mesa da Assembléia realize estudos sobre o processo de 
desapropriação de terras na Fazenda Águas da Prata, nesse município; 
Paulo Piau, em que solicita debate público sobre o equilíbrio entre o setor 
produtivo e o meio ambiente, em conjunto com a Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais desta Casa; Dalmo Ribeiro Silva, em que 
solicita audiência pública para discutir a situação dos frigoríficos, referente a 
alterações na carga tributária; Geraldo Rezende, em que solicita se peçam 
providências ao Secretário da Agricultura visando a implementação do 
Programa de Apoio à Retomada da Cultura do Algodão - PROALMINAS; e 
José Henrique, em que pede seja solicitado à Juiza de Conselheiro Pena 
revisão de sua decisão sobre a desapropriação das famílias assentadas às 
margens da Ferrovia Vitória-Minas, em Tumiritinga. Cumprida a finalidade da 
reunião e nada mais havendo a tratar, a Presidência agradece o 
comparecimento dos convidados e dos Deputados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 2001 . 
Chico Rafael, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Mauro Lobo. 
ATA DA 648 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVID~NCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Ás dez horas do dia doze de junho de dois mil e um, comparecem na Sala 

das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Bené 
Guedes, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
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pelos membros da Comissão presentes. O Presidente designa os 
Deputados Bené Guedes e Luiz Menezes para relatar os Projetos de Lei n°s 
1.446 e 1.551 /2001 , respectivamente. Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação de proposições sujeitas à deliberação 
conclusiva da Comissão. A Presidência submete a discussão e votação os 
Projetos de Lei n°s 1.030/2000 (relator: Deputado João Leite); 1.313/2000 e 
1.506/2001 - este com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Luiz Menezes); 
1.504 e 1.507/2001 (relator: Deputado Bené Guedes), os quais são 
aprovados. Após, submete a discussão e votação o Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei n° 1.432/2001 , que é aprovado. Passa-se à 33 Fase 
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a Presidência ao Deputado Bené 
Guedes e apresenta requerimento, em que solicita seja realizada audiência 
pública desta Comissão com os convidados que menciona, para discutir a 
situação dos servidores do HEMOMINAS e da FHEMIG admitidos por meio 
de contrato temporário.Submetido a votação, é o requerimento aprovado. 
Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva procede à 
leitura de requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja 
realizada audiência pública desta Comissão com os convidados que 
menciona, na cidade de Contagem, para debater o processo de falência da 
UNISA. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 2001 . 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Bené Guedes - João Leite 

- Doutor Viana. 
ATA DA 138 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia doze de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Olívia, Márcio 
Cunha e Luiz Menezes (substituindo o Deputado Fábio Avelar, por indicação 
da Liderança do PPS ), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental , a Presidente, Deputada Maria Olfvia, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação 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. Em seguida, a Presidente 
registra a presença do Deputado Marcelo Gonçalves e informa que a reunião 
se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão. Dando 
prosseguimento, a Presidência passa à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a disscussão e votação de proposições da Comissão. 
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Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Marcelo 
Gonçalves, em que solicita seja realizada audiência pública em conjunto com 
a Comissão de Fiscalização Financeira, para se dicutir, com os convidados 
que menciona, a situação do setor têxtil de fiação e vestuário, que se 
encontra penalizado com a alta tributação do ICMS. 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 Olívia, Presidente - Fábio Avelar- Pastor George. 

ATA DA 77a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia treze de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Elbe 
Brandão, Doutor Viana e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson 
Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite , dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e procede à leitura de ofícios dos Srs. 
José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, solicitando 
maiores informações para a realização da auditoria solicitada pela Comissão; 
Carlos Cândido Teles, de Peçanha, em que solicita ajuda da Comissão; 
Leonardo Eliazaro; Bento Ferreira Sobrinho; Hélio Ferreira Queiroga, da 
Penitenciária Francisco Floriano de Paula, pedindo providências da 
Comissão; José Aparecido Ribeiro, de Leopoldina, pedindo providências da 
Comissão para o que menciona; do Chefe da Divisão de Crimes Contra a 
Vida, da Secretaria da Segurança Pública, em que presta informações acerca 
de agressão sofrida por Luiz Fernando de Oliveira Silva; de Eduardo Afonso, 
referente a pedido protocolado na Comissão; do Comandante-Geral da 
PMMG, prestando esclarecimentos sobre denúncia formulada por Sérgio 
Ferreira de Souza; do Sr. Walter Luiz de Melo, Juiz Corregedor, prestando 
informações sobre denúncia de João Flávio Pereira contra o Cartório de 
Registro Civil de Patrocínio; do Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina, convidando para o 1° Congresso Sul Brasileiro 
dos Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente; do 
Deputado Durval Ângelo, em que encaminha denúncia formulada pelo Sr. 
Marco Antônio Rosa, de Poços de Caldas, sobre abuso de autoridade 
policial. Ato contínuo, a Presidência comunica que a Deputada Elbe Brandão 
foi designada relatora do Projeto de Lei n° 1.370/2001 , do Deputado Pinduca 
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Ferreira, e dá início à fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. São aprovados em turno 
único, cada um por sua vez, Projeto de Lei n° 1.505/2001 (relator: Deputado 
Marcelo Gonçalves) e os Requerimentos n°s 2.260, 2.285, 2.302 e 
2.305/2001 . Em seguida, na fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão, são aprovados requerimentos dos Deputados Luiz Tadeu Leite, 
em que solicita sejam ouvidas as autoridades que menciona; Eduardo 
Brandão, Agostinho Silveira e Marcelo Gonçalves, em que solicitam seja 
pedido ao Comandante-Geral da PMMG que elabore um programa de 
prevenção a assaltos a postos de gasolina; Agostinho Silveira, em que 
solicita se peça ao Presidente da CEMIG que não sejam desligados os 
postes de iluminação pública em frente aos postos de gasolina da RMBH; 
Eduardo Brandão, em que solicita seja pedido ao Chefe do Estado-Maior da 
PMMG que determine que as viaturas façam base nos postos de gasolina do 
Estado, principalmente da RMBH (votação adiada); Durval Ângelo e Edson 
Rezende, em que solicitam seja encaminhado ofício ao Procurador-Geral de 
Justiça pedindo o acompanhamento da atual situação do transporte de 
presos provisórios e condenados; Edson Rezende, em que solicita seja 
agendada visita da Comissão ao Centro de Treinamento dos Praças da 
PMMG; Elbe Brandão, em que solicita seja realizada audiência pública com a 
Comissão de Educação para se debaterem denúncias de arbitrariedades e 
atitudes antidemocráticas por parte da direção da Escola Estadual 
Governador Milton Campos; Edson Rezende e Durval Ângelo, em que 
solicitam seja encaminhada às autoridades que menciona cópia do relatório 
da visita ao acampamento de sem-terras na Fazenda Tangará, em 
Uberlândia; Edson Rezende, em que pede seja solicitado ao Juiz da 128 Vara 
Federal que participe de audiência com os membros da Comissão; sejam 
solicitadas ao Promotor de Justiça de Ouro Preto informações sobre o 
inquérito policial que menciona; sejam solicitadas às autoridades civis e 
militares de Ouro Preto informações sobre os fatos ocorridos na cidade, no 
último dia 15 de abril, e sobre as violências praticadas contra os detentos da 
cadeia pública local ; sejam solicitadas ao Governador do Estado providências 
para preencher os cargos vagos de policiais militares e civis em Ouro Preto. 
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 . 
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Elbe Brandão - Marcelo 

Gonçalves. 
ATA DA 708 REUNIÂO ORDINÁRIA DA COMISSÂO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
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Às dez horas e quinze minutos do dia treze de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José Haueisen, 
Aílton Vilela e Bené Guedes, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
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, a 
Presidente comunica que o Deputado Bené Guedes foi designado relator, em 
12/6/2001 , do Projeto de Lei no 1.497/2001 , no 1° turno. A Presidente informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. Passa-se à d iscussão 
e à votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. A Presidência submete a votação, em turno único, os 
Requerimentos n°s 2.284 e 2.292/2001, que são aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 2001 . 
Maria José Haueisen, Presidente -Agostinho Patrús - José Henrique - João 

Paulo. 
ATA DA 653 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVID~NCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia dezenove de junho de dois mil e um, comparecem na 

Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes, Bené 
Guedes, João Leite e Doutor Viana (substituindo este ao Deputado Adelino 
de Carvalho, por indicação da Liderança do PMDB), 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 João Leite, dispensa a leitura da ata da reun ião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e a ouvir diversos convidados, os quais irão 
discutir, em audiência pública, as anunciadas mudanças no campeonato 
mineiro de futebol e as relações de trabalho entre os clubes e os atletas. A 
seguir, a Presidênica designa o Deputado João Leite para relatar o Projeto de 
Lei n° 588/99. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Com a palavra, o Deputado João Leite emite parecer, mediante o qual conclui 
pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.470/2001, no 1° turno, na forma do 
Substitutivo n° 1. Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. 
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. A Presidência 
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submete a discussão e votação, em turno único, o Projeto de Lei n° 
1.448/2001 (relator: Deputado Luiz Menezes), com a Emenda n° 1, o qual é 
aprovado. Após, submete a votação o Requerimento no 2.314/2001 , o qual é 
aprovado. A seguir, o Presidente convida a compor a mesa os Srs. Osmar 
Camilo da Silva, Diretor do Departamento de Árbitros; Eduardo Maluf, Diretor 
de Futebol; Delson de Miranda Tolentino, Presidente do América Futebol 
Clube; José Marcos, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de 
Esportes; Flávio Modenesi, Presidente da ADEMG; João Baptista Ardizoni, 
Vice-Presidente do Clube Atlético Mineiro; Waldir de Castro, Presidente da 
Associação Mineira de Cronistas Esportivos, e ltair Machado de Souza, 
Presidente do lpatinga Futebol Clube e da Associação dos Clubes do Interior 
de Minas Gerais. A seguir, o Presidente, autor do requerimento que motivou 
esta reunião, tece suas considerações iniciais. Os convidados discorrem 
sobre o assunto em pauta. Após, passa-se à fase de debates, com a 
participação dos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 2001 . 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Luiz Menezes - João Leite. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.431/2001 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.431/2001 , do Governador do Estado, que dispõe 

sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Educação e dá outras 
providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 2 a 7 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 sejam suprimidos os quadros do Anexo I B do 
projeto, relativos aos cargos extintos nos arts. 8° e 9°, cuja função se limita à 
reprodução do conteúdo daqueles dispositivos, o que lhes confere caráter 
redundante e justifica sua eliminação. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.431/2001 
Dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Educação e dá 

outras providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capitulo I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 1° - A Secretaria de Estado da Educação - SEE - tem por finalidade 
promover, supervisionar, acompanhar e avaliar ações e atividades que 
garantam ao cidadão o exercício de seu direito à educação. 

Art. 2° - Compete à Secretaria de Estado da Educação: 
I - planejar, em articulação com a Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral - SEPLAN -, as diretrizes fundamentais da política 
estadual de educação e responder pela sua implementação; 

11 - estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do ensino público 
estadual; 

111 -promover e acompanhar as ações de planejamento e desenvolvimento 
dos currículos e programas e a pesquisa referente ao desenvolvimento 
escolar, viabilizando a organização e o funcionamento da escola; 

IV- realizar a avaliação da educação e dos recursos humanos no setor; 
V - desenvolver parcerias com a União, Estados, Municípios e 

organizações nacionais e internacionais, na forma da lei; 
VI - coordenar a gestão e a adequação da rede de ensino estadual, o 

planejamento e a caracterização das obras a serem executadas em prédios 
escolares, o aparelhamento e o suprimento das escolas e as ações de apoio 
ao aluno; 

VIl - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e entidades de sua 
área de competência; 

VIII -exercer outras atividades correlatas. 
Capítulo 11 

Da Estrutura Orgânica 
Art. 3° - A Secretaria de Estado da Educação tem a seguinte estrutura 

orgânica: 
I - Gabinete; 
11- Assessoria de Relações Comunitárias e lnterinstitucionais; 
111- Assessoria de Comunicação Social; 
IV- Auditoria Setorial ; 
V - Assessoria de Planejamento e Coordenação: 
a) Centro de Planejamento e Orçamento; 
b) Centro de Racionalização; 
c) Centro de Recursos Tecnológicos; 
d) Centro de Produção e Difusão de Informações Educacionais; 
VI- Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação: 
a) Centro de Referência do Professor; 
b) Superintendência de Estudo, Pesquisa e Avaliação; 
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c) Superintendência de Organização Educacional: 
1) Diretoria de Organização e Normas; 
2) Diretoria de Supervisão e Orientação e de Inspeção Escolar; 
3) Diretoria de Normas Pedagógicas e Funcionamento Escolar; 
d) Superintendência de Educação: 
1) Diretoria de Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental; 
2) Diretoria da Educação Média e Profissionalizante; 
3) Diretoria da Educação Especial; 
4) Diretoria da Educação de Jovens e Adultos; 
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e) Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a 
Educação: 

1) Diretoria de Capacitação de Recursos Humanos; 
2) Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Escolar e Acompanhamento 

Funcional; 
3) Diretoria de Educação à Distância; 
VIl - Subsecretaria de Administração do Sistema da Educação: 
a) Superintendência de Finanças: 
1) Diretoria de Finanças; 
2) Diretoria de Contabilidade; 
3) Diretoria de Orientação e Análise de Prestação de Contas; 
b) Superintendência de Apoio à Escola e ao Estudante: 
1) Diretoria de Apoio ao Estudante; 
2) Diretoria de Suprimento Escolar; 
3) Diretoria de Rede Física; 
c) Superintendência Administrativa: 
1) Diretoria de Patrimônio e Material; 
2) Diretoria de Comunicação e Arquivo; 
3) Diretoria de Contratos e Convênios; 
4) Diretoria de Transportes e Serviços Gerais; 
d) Superintendência de Pessoal : 
1) Diretoria de Atendimento ao Servidor; 
2) Diretoria de Gestão de Pessoal ; 
VIII - Superintendência Regional de Ensino (em número de quarenta e 

três): 
a) Diretoria Educacional : 
1) Divisão de Atendimento Escolar; 
2) Divisão de Equipe Pedagógica; 
3) Divisão de Capacitação de Recursos Humanos; 
b) Diretoria de Administração e Finanças: 
1) Divisão de Pessoal; 
2) Divisão Operacional e Financeira. 
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Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto. 
Art. 4° - Ficam criadas a 42a Superintendência Regional de Ensino, com a 

denominação de Superintendência Regional de Ensino Belo Horizonte -
Capital , com sede no Município de Belo Horizonte, e a 433 Superintendência 
Regional de Ensino, com a denominação de Superintendência Regional de 
Ensino Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas. 

Art. 5° - A jurisdição das Superintendências Regionais de Ensino será 
estabelecida em decreto. 

Art. 6° - As unidades descentralizadas não mencionadas nesta lei serão 
objeto de lei especifica. 

Capítulo 111 
Da Área de Competência 

Art. 7° - Integram a área de competência da Secretaria de Estado da 
Educação: 

I - órgãos colegiados: 
a) Conselho Estadual de Educação - CEE -; 
b) Conselho Estadual de Alimentação Escolar- CAE -; 
c) Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério- CONSFUNDEF -; 

11 -fundações: 
a) Fundação Helena Antipoff- FHA -; 
b) Fundação Educacional Caio Martins- FUCAM; 
111 - autarquias: 
a) Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -; 
b) Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES . 

Capítulo IV 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 8° - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Educação - Órgão Central , os seguintes cargos de provimento em 
comissão: 

I - dois cargos de Secretário-Coordenador, código MG-29, símbolo SC-29; 
11- dois cargos de Diretor 11 , código MG-05, símbolo DR-05; 
111 - dezoito cargos de Assessor de Educação, código AS-AE, símbolo QE-

15; 
IV - treze cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo 11-A; 
V - cento e trinta e seis cargos de Coordenador C, código CH-CO-C, 

símbolo QE-15; 
VI - cento e setenta e quatro cargos de Coordenador B, código CH-CO-B, 

símbolo QE-10; 
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VIl- quarenta cargos de Coordenador A, código CH-CO-A, símbolo QE-

05. 
Art. 9° - Ficam extintos os seguintes cargos em comissão do Quadro 

Especial de Pessoal das Superintendências Regionais de Ensino: 
I - vinte e seis cargos de Assessor de Educação, código AS-AE, símbolo 

QE-15; 
11 - cento e noventa e cinco cargos de Coordenador C, código CH-CO-C, 

símbolo QE-15; 
111 - quinhentos e sessenta e nove cargos de Coordenador B, código CH-

C0-8, símbolo QE-10;1V- trinta e seis cargos de Coordenador A, código CH-
CO-A, símbolo QE-05. 

Art. 1 O - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Educação, os seguintes cargos de provimento em comissão: 

I - dois cargos de Subsecretário de Estado; 
11- dois cargos de Assessor-Chefe, código MG-24, símbolo AH-24; 
111- um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45; 
IV- um cargo de Assessor-Técnico, código MG-18, símbolo AT-18; 
V- quarenta e nove cargos de Assessor 11 , código MG-12, símbolo AD-12; 
VI - cento e trinta cargos de Assessor de Educação 11 , cód1go MG-62, 

símbolo AP-48, sendo cinqüenta e dois cargos de recrutamento amplo e 
setenta e oito cargos de recrutamento limitado; 

VIl - oito cargos de Assessor de Assuntos Educacionais, código MG-47, 
símbolo AP-47; 

VIII- oitenta e três cargos de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06; 
IX -duzentos e quinze cargos de Supervisor Regional da Educação, código 

MG-63, símbolo AP-49, sendo vinte e sete cargos de recrutamento amplo e 
cento e oitenta e oito cargos de recrutamento limitado; 

X- um cargo de Diretor 11 , código MG-05, símbolo DR-05. 
Art. 11 - Ficam incluídas, no Grupo de Direção Superior de que trata o 

Decreto n° 37.711 , de 29 de dezembro de 1995, as seguintes classes de 
cargo, de nível superior de escolaridade: 

I- Assessor de Assuntos Educacionais, código MG-47, símbolo AP-47, com 
vencimento básico de R$1 .708,00 (mil setecentos e oito reais); 

11 - Assessor de Educação 11, código MG-62, símbolo AP-48, com 
vencimento básico de R$772,00 (setecentos e setenta e dois reais); 

111- Supervisor Regional da Educação, código MG-63, símbolo AP-49, com 
vencimento básico de R$772,00 (setecentos e setenta e dois reais); 

IV - Auditor Setorial , código MG-45, símbolo US-45, de recrutamento 
limitado, com vencimento básico de R$1 .708,00 (mil setecentos e oito reais) . 

Parágrafo único - O vencimento do cargo de código MG-52, símbolo SP-01 , 
calculado conforme a base de cálculo de que trata o art. 5° da Lei no 11.728, 
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de 30 de dezembro de 1994, tem o fator de ajustamento 5,0891. 

Art. 12 - Ficam criadas oitenta e seis gratificações por função de 
coordenação de ensino, no valor de 30% (trinta por cento) do vencimento do 
cargo de Diretor I, código MG-06, símbolo DR-06. 

§ 1 o - A gratificação de que trata o "caput" deste artigo será atribuída a, no 
máximo, dois servidores por Superintendência Regional de Ensino e 
percebida, exclusivamente, durante o exercício da coordenação, não se 
incorporando à remuneração do servidor. 

§ 2° - A atribuição das funções gratificadas será objeto de resolução do 
Secretário de Estado da Educação. 

Art. 13 - A partir da publicação desta lei, o ocupante de cargo de Inspetor 
Escolar que exerça a inspeção de escolas localizadas no Município de Belo 
Horizonte passa a integrar o Quadro da 42a Superintendência Regional de 
Ensino, Belo Horizonte - Capital. 

Art. 14 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro de Pessoal da 
Secretaria de Estado da Educação, bem como o Quadro de Cargos 
Especiais, são os constantes no anexo desta lei. 

§ 1° - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de lotação exclusiva 
nos estabelecimentos estaduais de ensino, e os cargos comissionados não 
específicos da área de Educação que não sejam titulares das unidades da 
Secretaria de Estado da Educação e que excedam as necessidades das 
Superintendências Regionais de Ensino poderão estes últimos ter nova 
lotação estabelecida por meio de resolução do Secretário de Estado de 
Recursos Humanos e Administração. 

§ 2° - O recrutamento de pessoal para provimento dos cargos 
comissionados criados por esta lei far-se-á por decreto, com a observância 
do disposto no art. 37, V, da Constituição da República e na Lei n° 9.530, de 
29 de dezembro de 1987. 

Art. 15 - Será assegurado ao servidor designado para o exercício de função 
pública, nos contratos administrativos celebrados pelo Estado para esse fim, 
o direito de recebimento das parcelas remuneratórias correspondentes ás 
férias anuais e ao décimo terceiro salário. 

Art. 16 - Ao ocupante de cargo efetivo do magistério em exercfcio de cargo 
em comissão no Órgão Central da Secretaria de Estado da Educação ou nas 
Superintendências Regionais de Ensino será permitida a permanência no 
Quadro do Magistério com lotação em caráter excepcional, até completar o 
tempo necessário para sua aposentadoria. 

§ 1° - Completado o tempo para a aposentadoria, o servidor que estiver na 
situação prevista no "caput" deste artigo deverá aposentar-se ou retornar à 
unidade estadual de ensino. 

§ 2° - Para se beneficiar do disposto no "caput" deste artigo, o servidor 
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deverá comprovar estar em exercício no Órgão Central ou em 
Superintendência Regional de Ensino, até a data da publicação desta lei, 
pelo prazo mínimo de vinte e quatro meses, excluído o período de 
cumprimento do estágio probatório. 

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Com1ssões, 4 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

Anexo 
(a que se refere o art. 14 da Lei n° , de de de 2001) 

A- Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação -
Órgão Central 

•- Os referidos quadros foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" 
de 10.7.01 . 
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ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 254a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
12/6/2001 

Presidência do Deputado Antônio Júlio 
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos trabalhos 

ordinários - Execução dos Hinos Nacionais Argentino e Brasileiro - Palavras 
do Sr. Presidente - Palavras da Deputada Elbe Brandão - Palavras do Sr. 
Federico Storani - Assinatura do Livro de Chancelaria - Entrega de medalha -
Palavras do Deputado Germán López. 

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

Exmos. Srs. Emílio Júlio Neffa, Cônsul-Geral da República Argentina em Belo 
Horizonte; Germán López, Deputado Estadual da Província de Buenos Aires; 
Federico Storani , ex-Ministro da República da Argentina ; Deputada Elbe 
Brandão, Presidente da Comissão do MERCOSUL nesta Casa; e Deputado 
João Paulo, Presidente da Comissão de Assuntos Internacionais nesta Casa. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários à 

realização da solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito 
Legislativo, Grau Mérito Especial , ao Deputado Germán Lopéz, da Província 
de Buenos Aires. 

Execução dos Hinos Nacionais Argentino e Brasileiro 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 

Nacional da Argentina e, logo após, o Hino Nacional Brasileiro. 
-Procede-se à execução dos Hinos. 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmos Srs. Emflio Júlio Neffa, Cônsul-Geral da República Argentina em 

Belo Horizonte; German López, Deputado Estadual da Província de Buenos 
Aires; Federico Storani, ex-Ministro da República da Argentina; Deputada 
Elbe Brandão, Deputado João Paulo, Srs. Deputados, convidados, Brasil e 
Argentina, irmanados no mesmo propósito de assegurar o desenvolvimento 
socioeconômico para seus povos, enfrentam hoje dificuldades semelhantes. 
A globalização conduzida de acordo com o interesse das grandes potências, 
a especulação financeira internacional e as agressões ao meio ambiente são 
alguns dos fatores que vêm de fora e nos afetam aqui. 

Nossos países, no entanto, têm lutado bravamente para superar as 
dificuldades. Nessa luta, verificamos que, mais uma vez, a união faz a força. 
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Dai surgiu o consenso argentino-brasileiro, cujo principal e positivo 
resultado, até agora, foi o MERCOSUL. 

Tecemos essas considerações a propósito da honrosa visita que nos faz 
hoje o Dr. Germán López, Deputado da Província de Buenos Aires. Servimo-
nos da ocasião para, em nome do povo mineiro, conceder-lhe a Medalha do 
Mérito Legislativo, no grau Mérito Especial. É a comenda máxima que este 
parlamento concede àqueles que realmente fazem por merecê-la. O 
Deputado Germán López é um desses homens, cujo mérito deve ser 
reconhecido. 

Deputado Germán López, sua rica trajetória como parlamentar e homem 
público é de nosso conhecimento. Impressionaram-nos, sobretudo, sua luta 
em prol dos direitos humanos, em favor da educação e, ultimamente, seus 
esforços para desenvolvimento do MERCOSUL. Chamou-nos a atenção uma 
de suas observações, que vamos aqui traduzir: "A história dos povos se nutre 
da própria vida, modelada por fatos e circunstâncias que conduzem ao futuro 
das nações. Talvez como o rio que avança pelos territórios e pelos tempos, a 
atividade politica é uma corrente contínua, dinâmica, inovadora e 
esclarecedora". 

Seu pensamento, Deputado Germán López, demonstra especial afinidade 
com o nosso, no parlamento mineiro: Minas Gerais é e sempre foi, no 
panorama brasileiro, a terra da liberdade e a vigilante da democracia. 
Receba, portanto, esta nossa homenagem, como uma prova de que o 
consideramos um dos nossos, assim como consideramos a Argentina um 
país irmão e amigo. Muito obrigado. 

Palavras da Deputada Elbe Brandão 
Sr. Presidente, irmãos argentinos, companheiros Deputados, senhoras e 

senhores, foi-me delegada pelo Presidente da Assembléia a missão de 
coordenar, neste biênio, a Comissão do MERCOSUL da Assembléia 
Legislativa. O trabalho que hoje iniciamos e que já começa a dar o seu 
primeiro fruto nasceu de uma discussão de Minas Gerais com Buenos Aires. 
A discussão que se iniciou entre essas duas províncias, esses dois Estados, 
hoje reúne 64 Assembléias Legislativas Estaduais do Brasil, da Argentina , do 
Uruguai, do Paraguai e do Chile, que, em agosto, adere a essa união 
parlamentar do MERCOSUL. Na sexta-feira passada, a Assembléia de Minas 
Gerais foi eleita Vice-Presidente dessa união parlamentar. 

Acredito que Minas tem papel preponderante em maturado processo de 
relações. Neste momento partimos para o que podemos chamar de política 
de resultados. Aqui, hoje, tivemos a grata satisfação - e podemos falar para o 
povo de Minas Gerais, com a aquiescência do Presidente da Assembléia - de 
ver também o propósito da Argentina na consolidação de intercâmbio entre 
as universidades estaduais do Brasil e da Argentina. 
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No próximo mês de agosto, a cidade de Janaúba, no Norte de Minas 

Gerais, assinará convênio com a cidade argentina de São Pedro. As duas 
cidades têm o mesmo perfil e poderão trocar tecnologia e realizar 
intercâmbio, reforçando as relações comerciais. 

Temos também aqui a presença de duas queridas amigas, que presidem o 
Clube da Melhor Idade e defendem o direito da criança e do adolescente 
argentinos. Estamos fechando convênios comuns para partilhar. 

Minha fala, neste momento, é muito importante, dada a crise que atravessa 
o Brasil. O cidadão se vê muito longe da sua representação federal, e os 
Estados começam a ter um papel preponderante, fazendo com que a 
sociedade civil e os Poderes estaduais representativos possam formar um 
elo, não com a elite populacional dos nossos países, que, a bem da verdade, 
conduzem a política internacional do MERCOSUL, mas com o povo, 
representado pelas suas Assembléias, pelos seus Deputados Estaduais, 
pelos seus clubes e instituições. 

Sinto-me no direito de conclamar o Deputado Wanderley Ávila e os outros 
que representam a maçonaria em nosso Estado para que sejam outro foco 
de intercâmbio e comunicação na busca do desenvolvimento do 
MERCOSUL. Muito mais que o desenvolvimento do MERCOSUL, com as 
suas fronteiras geográficas, com seus hinos e símbolos, temos de buscar o 
desenvolvimento de nossa gente, porque todo cidadão, seja ele brasileiro, 
argentino, paraguaio, uruguaio, chileno, mineiro, belo-horizontino ou da 
minha cidade, é igual perante Deus, e a eqüidade, com certeza, tem de ser a 
nossa bandeira maior. Obrigada. 

Palavras do Sr. Federico Storani 
Srs. Deputados, não quero demorar muito dizendo frases que geralmente 

encerram lugares-comuns, coisas que já se tem dito acerca da amizade que 
se impõe, que deve existir entre povos irmãos. Mas vale a pena destacar 
que, apesar dessas frases, nem sempre foi assim. Nossa história indica que 
temos sistemas democráticos há pouco mais de 20 anos e que antes, 
governos autoritários, muitas vezes militares. estabeleciam doutrinas 
segundo as quais não deviam se desenvolver formas de comunicação entre 
nossos países, porque, em teoria, isso poderia afetar a segurança ante um 
conflito eventual. 

O predomínio de uma agenda política equivocada criou, durante muito 
tempo, uma diminuição, separação artificial entre os povos da América do 
Sul , que não tinha nada a ver com seus interesses, suas necessidades e, 
sobretudo, com seu futuro. O primeiro passo, sem dúvida, foi 
aproximadamente há 20 anos: a recuperação da democracia no Cone Sul e 
na América Latina. Mas o segundo passo imprescindível tanto para o Brasil 
quanto para a Argentina foi exatamente procurar fazer uma integração que 
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começasse pela complementação econômica de seus mercados, mas que 
não se detivesse somente nesse ponto. Devo resgatar a iniciativa do 
Presidente Tancredo Neves e do Presidente Raúl Alfonsín, quando deram os 
primeiros passos para a formação do MERCOSUL Não foi somente uma 
visão econômica no sentido de compreender que a globalização como 
fenômeno mundial torna nossos países, individualmente considerados, 
inviáveis. 

O nível de escala que têm hoje os mercados internacionais vai muito mais 
longe, muito aquém da possibilidade de sobreviver, como em outra época 
ocorreu com o mercado interno. Não é questão econômica, é uma questão 
de sobrevivência. Ou integramos regionalmente os nossos países ou não 
somos viáveis para um caminho de consolidação do ponto de vista 
econômico, social e político. Mas nestes dias, assim como há 20 anos, a 
discussão era em torno de doutrinas que não eram vividas. De modo artificial, 
apareceram novas formas que tentam introduzir cunhas entre os países da 
América do Sul e entre os da América Latina. 

Se perguntam se queremos um mercado que vá do Alasca até a Terra do 
Fogo, dizemos que sim. Mas essa não é a pergunta correta. A pergunta é: 
Em que condições queremos um mercado com essas características? A 
resposta é : Fortalecendo a nossa própria região; primeiro o MERCOSUL, 
depois a ALCA, porque, se há negociação individual ou bilateral entre a 
primeira potência do mundo e qualquer dos países da região, a assimetria 
econômica que existe entre ambos vai terminar com a submissão ao que não 
seja voluntário, por parte de qualquer dos países da região que 
representamos. 

Por isso é que, apesar das dificuldades econômicas, das dificuldades que 
se enfrentam conjuntamente, de áreas de interesse tanto no Brasil como na 
Argentina, nosso esforço deve ser o de buscar denominadores comuns com 
as instituições, os arbitramentos, as intermediações que permitam a 
superação dos conflitos. A determinação política é fundamental, e, em tal 
sentido superando essas diferenças, há que se reafirmar a idéia do 
MERCOSUL. Do meu ponto de vista, não somente como mercado comum, 
mas também estabelecendo uma agenda política. A agenda política dos 
países do Sul segue sendo o tema da dívida que não desapareceu. Está 
presente a questão do meio ambiente tanto no Brasil quanto na Argentina, 
por exemplo, a situação do Atlântico Sul, e existem quatro ou cinco pontos 
centrais que têm que ser unificados na representação polltica para a 
mterlocução, para o diálogo com os países mais desenvolvidos. 

Nestes dias em que se abre um debate sobre quem é o primeiro, se a 
ALCA ou o MERCOSUL, ou se é a integração, digo que essa é uma falsa 
discussão. O MERCOSUL é uma realidade, a ALCA é somente uma idéia. 
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Podemos fazer avançar essa idéia se primeiro fortalecermos a realidade, 
para fortalecermos nossa região e nossos países. Por isso d igo, em nome da 
maioria do povo argentino, que para nós não há confusão, há um só 
caminho. Desejei com minha presença fazer acompanhar esse ato de 
outorga do título ao meu amigo Deputado Germán López, porque sou 
testemunha da importância que damos ao trabalho de integração em todos 
os níveis. Nos níveis político e econômico, no que se refere às associações 
civis que estão aqui presentes, à solidariedade e ao conhecimento. Tem-se 
tentado fazer acreditar que nossos países são muito diferentes. É certo, mas 
temos muito mais coisas em comum e afinidades do que as diferenças que 
podem ser interpostas entre nós. Como a questão é cultural , o que propomos 
é que se abra um leque mais amplo de possibilidades de conhecimento para 
que a integração seja mais profunda e plena. Agradeço ao Presidente e a 
todos os legisladores. Estamos à disposição para este trabalho. Obrigado. 

Assinatura do Livro de Chancelaria 
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Germán López a 

assinar o Livro de Chancelaria, em que são registrados os nomes dos 
agraciados com a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo. 

- Procede-se à assinatura da Livro de Chancelaria. 
Entrega de Medalha 

O locutor (Sr. José Soares Júnior) - Senhoras e senhores, damos início, 
neste momento, à solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito 
Legislativo. 

Criada em abril de 1982, a Ordem do Mérito Legislativo é conferida aos 
cidadãos que, por suas realizações e seu mérito, tenham-se tornado 
merecedores do especial reconhecimento da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

As Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo são concedidas mediante 
proposta de seu Conselho, sediado no Palácio da Inconfidência e composto 
pelos membros da Mesa da Assembléia de Minas Gerais, pelas Lideranças 
da Maioria e da Minoria e pelos ex-Presidentes desta Assembléia Legislativa 
no efetivo exercício do mandato de Deputado Estadual. 

O ingresso nessa Ordem e as promoções por ela homologadas 
representam o reconhecimento do Poder Legislativo às pessoas e instituições 
que contribuem, com suas iniciativas e ações, para o bem-estar da 
sociedade. 

A Ordem do Mérito Legislativo no Grau Mérito Especial condecora 
personalidades que, em vários campos da atividade humana, contribuíram 
para o desenvolvimento reg ional e nacional, no âmbito político, no processo 
educacional e cultural, na vida militar, no Poder Judiciário, na área 
governamental e no exercício da iniciativa privada. Convidamos o Deputado 
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Provincial de Buenos Aires, Germán López, para ser agraciado. 

O Presidente desta Casa e do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo, 
Deputado Antônio Júlio, procederá à entrega da condecoração do Grau 
Mérito Especial. 

- Prodece-se à entrega da Medalha. 
Palavras do Deputado Germán López 

O Deputado Germán López - Exmos. Srs. Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado Antônio Júlio; COnsul Geral da República da Argentina 
em Belo Horizonte, Emílio Júlio Nefa; ex-Ministro da República Argentina e 
padrinho político, Dr. Federico Storani ; Presidente da Comissão do 
MERCOSUL da Assembléia Legislativa, Deputada Elbe Brandão; Presidente 
da Comissão de Assuntos Internacionais da Assembléia Legislativa, 
Deputado João Paulo, senhoras e senhores legisladores, começo com muito 
sentimento, agradecendo a este maravilhoso povo a recepção que tivemos 
nestes dias e a hospitalidade deste Estado. Não fazem mais do que dar 
alento ao meu coração a boa-vontade e o carinho que temos recebido por 
nossa atividade constante em reuniões anteriores de trabalho. 

Sou um Deputado da Província de Buenos Aires que teve a sorte de ocupar 
cargos eletivos desde 1983, data em que nosso país se abriu para a 
democracia, seguindo os princípios que regem a sociedade organizada: 
liberdade, fraternidade e igualdade. Permitam-me declarar que esta 
condecoração que recebi nesta belíssima cidade de Belo Horizonte, deste 
Poder Legislativo, faz com que renove minhas forças e vocação de prestação 
de serviços à comunidade. Quando mais de uma vez estivemos reunidos, 
nós, parlamentares do MERCOSUL, investindo na possibilidade de acordos, 
estávamos cumprindo, não tenho dúvida, a missão dos pais de nossa 
América Latina, como o são O'Higgins, Bolívar, San Martin, Artigas e 
Tiradentes, que são aqueles que buscavam a irmandade, a liberdade e a 
igualdade como base da felicidade dos povos. 

Mas estamos diante de uma situação mundial que não podemos 
desconhecer, que é o que hoje conhecemos, e que é o mais importante, que 
é a globalização. Nestes vinte anos, os países capitalistas centrais 
conseguiram estabelecer um processo de regulação verdadeiramente inédito. 
Processo que sem dúvida repousa sobre a base da decisão política do 
capital , que motivou uma seqüela de desemprego sumamente interessante e 
importante que nos divide, que prejudica a todos os habitantes de palses 
como os nossos, que estão em via de desenvolvimento. 

Essa concentração não deve contrapor a esfera privada à pública. Seria 
muito perigoso, já que uma depende da outra. As sociedades se organizam 
com base na eficiência e na solidariedade. Por isso é necessária a 
formulação de políticas inteligentes, de Estado, com um Estado moderno, 
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dinâmico, capaz de resolver através da associação das faces pública e 
privada. Esse novo papel, não há dúvida, seguido pelas políticas 
centralizadas dos governos corresponde hoje, mais do que nunca, ao dos 
Estados, ao das Províncias ou ao das Prefeituras. É por isso que, além da 
legislação parlamentar, estamos avançando nesse terreno, nesse caminho. 
Recentemente conversamos com a Presidente da Comissão sobre a 
importãncia que têm tido nossos encontros parlamentares, ocasião em que 
chegamos a uma agenda precisa, em que se pôde encontrar, como era 
necessário naquele momento, uma Presidente das comissões que trabalham 
com organizações não governamentais dos países que integram o 
MERCOSUL, que trabalham em favor dos seus avós ou de suas crianças, 
que são, na maioria dos casos, verdadeiramente, os que se pode chamar de 
despossuídos dessa globalização. 

O MERCOSUL concebido por muitos como questão meramente comercial, 
econômica, não é isso para nós. É a criação definitiva de uma cu ltura 
integradora, que temos de ter e que se encontra na cultura, no social, nos 
campos esportivo, tecnológico e científico, em todos os campos, como bem 
dizia o Ministro Storani, em boa hora, "aquelas questões que pareciam nos 
dividir em campos opostos estão muito mais próximas das coisas que fizeram 
com que acreditássemos nos discursos do passado, quando queriam que nos 
enxergássemos como diferentes, e que iam em sentido contrário ao da 
história que cada um de nós teve no crescimento da nossa educação, na 
possibilidade de sermos "heróis" da história, por assim dizer. Hoje vigora 
essa história dos pais da Pátria. Por isso é imprescindível que na cultura 
integradora do MERCOSUL consigamos uma verdadeira rede de 
intercâmbios, não virtual , mas que permita nos encontrarmos e nos 
consolidarmos em um único caminho. 

O MERCOSUL deve desenvolver-se como um vaso comunicante das 
nações latino-americanas com suas potencialidades. Devemos revalorizar as 
ações a partir da própria base dos governos, fundamentalmente os locais e 
os regionais. Por isso, senhores legisladores, creio, mais do que nunca que, 
a respeito desse caminho que iniciamos, desse marco de referência da 
vontade política revelada por nossos Presidentes que iniciaram o caminho do 
MERCOSUL e revelada também por aqueles que estão desenvolvendo 
atividades nesse sentido, a partir do privado indo para o público, podemos 
dizer que esse é o escopo que devemos almejar com muita garra, para que 
nenhum obstáculo se interponha entre nós. Não há possibilidade de outro 
mercado nem de um terceiro mercado nem futuro, senão um MERCOSUL 
forte, que integre não somente países como o Brasil, Argentina, Uruguai e 
Paraguai, mas também o Chile, o México e todos os países que, no Cone 
Sul, têm a necessidade de se fortalecer perante os que, diante das nossas 
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debilidades, imaginam que, em qualquer situação, seguiremos na rabeira 
do vagão da história e não seremos a cabeça do leão. 

Quero novamente abrir meu coração para o sentimento, a emoção 
incontida deste momento, desta reunião, que é este reconhecimento, esta 
distinção, que nada mais faz do que revalorizar conjuntamente, para 
continuarmos neste cammho. Mas quero agradecer também em nome dos 
meus pares da Província de Buenos A1res e dizer que, na dignidade da 
atividade parlamentar permanente, reconhecemos nos irmãos do Brasil , com 
quem formamos o MERCOSUL, algo mais do que um caminho a construir. 

Quero também dizer-lhes que enfrentei muitas adversidades, como cada 
um dos senhores também enfrentou no seu campo de trabalho e no campo 
pessoal. Como sempre, confiando no ser supremo, em Deus, encontrei este 
caminho, porque nossa vontade de atividade polltica neste caso é o esforço 
da vocação de serviço, em face de nossos concidadãos, que depositam em 
nós essa responsabilidade. Por isso, as decisões nesta altura da vida dizem 
respeito fundamentalmente a construir um futuro melhor para nós e nossos 
filhos. Por isso agradeço novamente por essa distinção recebida nesta data. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença do 
Deputado Germán López, dos integrantes da comitiva da Província de 
Buenos Aires e das demais autoridades e visitantes. 

ATA DA 170a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 3/7/2001 

Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Alberto Pinto Coelho, Wanderley 
Ávila e Álvaro Antônio 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.431/2001 ; 
discurso do Deputado Sebastião Costa; questão de ordem; chamada para 
recomposição de quórum; existência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Amilcar Martins; questão 
de ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência de 
número regimental para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado 
Paulo Piau; questão de ordem; discurso do Deputado Luiz Tadeu Leite; 
encerramento da discussão; questões de ordem - Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto -Amilcar Martins - Anderson Adauto -Antônio Andrade - Antônio Carlos 
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Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo 
Rezende- Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- 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 - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h15min, a lista de 

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

13 Parte 
Ata 

- O Deputado Wanderley Àvila, 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 2a Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria 
constante na pauta. 

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Àvila) -Discussão, em 2° 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 Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno com as Emendas n°s 1, 2 e 3, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina por sua aprovação na forma do vencido em 1° 
turno, com as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de 
Educação, e com as Emendas n°s 4 a 7, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Sebastião Costa. 
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O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

pessoas presentes nas galerias, jornalistas representando a nossa atuante 
imprensa no Estado, a nossa presença na tribuna tem um simples objetivo: 
primeiro, queremos declarar que o PFL e a Oposição desta Casa votaram 
favoravelmente a essa matéria no 1 o turno, e voltaremos a fazê-lo nesta 
oportunidade. Porém, queremos fazer aqui uns poucos esclarecimentos, e os 
educadores sabem muito bem aonde estamos querendo chegar. Nosso 
objetivo não é retardar a votação da matéria. O objetivo do PFL e dos 
partidos que fazem oposição nesta Casa é esclarecer um aspecto muito 
simples: no 1° turno, lembramos que, quando se trata de movimentação na 
Secretaria da Educação, a matéria necessariamente deveria ter sido 
distribuída à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da 
Assembléia Legislativa, e isso não foi feito. 

No 2° turno, aqui estamos para lembrar outro aspecto interessante. Na 
mensagem original , que os educadores conhecem, o Governo do Estado 
conservou a UEMG ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas, depois, 
veio à Casa uma emenda transferindo a UEMG para a Secretaria da 
Educação. Acompanhamos a tramitação da emenda no âmbito das 
comissões. 

Dos quatro Deputados membros da Comissão de Administração Pública, 
três votaram contrariamente à mudança proposta, porque acharam por bem 
aguardar a decisão da Comissão Especial constituída pela Assembléia para 
analisar o ensino superior no Estado. Só então decidirão o destino da UEMG. 

Neste momento, em que já se realiza o estudo e em que nos preocupamos 
em aprovar o mais rápido possível a reforma administrativa que versa sobre o 
interesse da Secretaria da Educação e dos que nela trabalham, julgamos 
imprudente incluir mais uma emenda - essa que solicita a transferência da 
UEMG de uma secretaria para outra. Esse assunto pode ser tratado em outra 
oportunidade. 

A reforma administrativa, como já disse no 1° turno, deveria ter sido mais 
abrangente, ter atingido o Estado, e não ter ficado somente no âmbito da 
Secretaria da Educação. O Governo, no entanto, não entendeu assim. Nada 
temos em contrário. Contestamos somente que se mude a UEMG de 
secretaria, e as razões são simples: as demais universidades estaduais 
também pertencem às Secretarias de Ciência e Tecnologia dos Estados, 
mesmo porque a natureza do ensino superior está mais ligada ao avanço da 
pesquisa que ao ensino fundamental e médio. 

Daí ter o PFL, representado na Comissão de Administração Pública pelo 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, votado contrariamente à transferência 
neste momento. Concordamos com a mensagem inicial do Governo de 
reforma na Secretaria da Educação, sem que, no entanto, se modifique a 
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situação da UEMG. Esse também foi o parecer do relator. 

O PFL, desde o primeiro momento, atendendo a apelo do Deputado Paulo 
Piau, está de acordo em que a UEMG continue ligada à Secretaria de Ciência 
e Tecnologia, até que, depois de concluído o trabalho da Comissão Especial 
desta Casa, os Deputados e os Secretários das duas pastas convençam-se 
de que a UEMG vai ficar mais bem situada na Secretaria da Educação. 

Transferi-la agora, além de inoportuno e imprudente, seria responsabilidade 
exclusiva da Assembléia Legislativa, já que a mensagem inicial do Governo 
do Estado não tratava dessa transferência. Entendo que mudança estrutural 
deva partir, necessariamente, do poder de quem tem o título e a 
responsabilidade de administrá-la e conduzi-la. Após a realização de um 
estudo nesta Casa, após a Comissão Especial visitar outros Estados e 
verificar por que funciona no Paraná e em São Paulo, vinculada à Secretaria 
de Ciência e Tecnologia, por que Minas Gerais teria de modificar? Esse é o 
entendimento que o partido coerentemente defendeu na Comissão de 
Administração Pública por meio de seu representante, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. O objetivo não é criar embaraços. Entendemos a ansiedade 
dos servidores da educação. 

Não estamos polemizando com o Governo. A Defensoria Pública tinha a 
obrigação de remeter a esta Casa. e não o fez. Estamos polemizando tão-
somente para resguardar ao ensino superior a oportunidade de ser 
reavaliado por uma comissão especial e, logo após, num processo de 
convencimento, devidamente amadurecido, definir se o melhor para a UEMG 
é a Ciência e Tecnologia ou seguir os rumos da Secretaria da Educação. No 
momento, estamos preocupados em alertar para a necessidade de 
caminharmos para aprovar a matéria, já que não polemizamos no 1 o turno. 
Os educadores sabem que apenas lamentamos. Qualquer matéria que 
movimenta a Secretaria da Educação, embora de natureza simplesmente 
estrutural, cria uma inquietação nos estabelecimentos de ensino. Quem já 
atuou ou ainda atua na educação sabe perfeitamente que qualquer mudança 
dessa natureza altera substancialmente o estado de espírito nos 
estabelecimentos de ensino. No 1° turno, isso nos induziu a fazer um alerta 
desta tribuna: quando se trata de matéria que, embora estrutural , afete o 
aspecto pedagógico, é necessário que ela seja distribuída à Comissão de 
Educação. É preciso que haja interação, que todas as comissões técnicas 
sejam ouvidas sobre matérias com essa grandeza. 

Entendo que o Governo agiu de forma tímida, ineficaz. Poderia ter sido 
muito mais arrojado e ter ampliado sua reforma saindo do âmbito da 
Secretaria da Educação. Nem por isso nós, do PFL, nos posicionaremos 
contrariamente à reforma. Apesar de tímida e limitada ao âmbito de apenas 
uma secretaria, quando tantas outras precisam de reforma, a Secretaria da 
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Educação não pode ficar prejudicada, muito menos seus servidores, 
porque não é esse nosso objetivo. 

Para concluir minha participação, lembro que é preciso que as coisas não 
sejam tocadas como o Governo do Estado faz. É preciso encarar com 
seriedade, o que implica estudo preliminar que contribua para que a reforma 
apresentada não se transforme em acomodação localizada, mas em avanço 
do Estado no interesse dos cidadãos. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Sebastião Costa, nosso 
Lider, quero manifestar a nossa alegria por V. Exa. trazer aqui um assunto de 
tamanha importância para o Estado de Minas Gerais, considerando-se que o 
projeto original do Governador do Estado não contemplava a transferência da 
UEMG e da UNIMONTES para a Secretaria da Educação. Essa emenda, 
surgida nesta Casa, está fazendo uma mudança, uma transformação, que 
pode ser boa ou não. Portanto, é fundamental a colocação de V. Exa., 
chamando á discussão os parlamentares desta Casa, a fim de que todos 
votem conscientemente. Este é o nosso papel e a intenção de V. Exa. nesta 
manhã. 

As matérias não podem ser votadas açodadamente, muitas vezes 
baseadas no "acho que vai dar certo". É nossa responsabilidade, enquanto 
parlamentares, discutir, à exaustão, medidas tão importantes. A menos que 
essa não seja uma matéria de importância para o Governo. Caso não seja, 
vamos votar açodadamente, simplesmente transferindo as universidades de 
uma Secretaria para outra, como se nada disso tivesse importância. 

Quero parabenizar V. Exa. por ter iniciado esta discussão e chamar a 
atenção dos nossos companheiros, Deputados, para que se aprofundem 
nesse assunto, e, evidentemente, não votem a matéria desta maneira. Quem 
sabe possamos elaborar um projeto próprio, chamando aqui a sociedade, 
interessada nessa questão, a comunidade universitária, os estudantes, os 
professores, os diretores, as próprias faculdades, as duas Secretarias 
envolvidas, a de Ciência e Tecnologia e a da Educação para que possam 
opinar, uma cedendo, uma querendo receber. Essa é uma medida madura, e 
a Assembléia Legislativa, nos seus mais de 50 anos de conceito, não pode 
simplesmente votar baseado no "eu acho que assim vai dar certo". Que esta 
votação seja para o bem das duas universidades, para o bem da nossa 
juventude, que espera que a nossa universidade seja forte. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado Paulo Piau. É 
preciso que as decisões de Estado, as decisões de Governo, sejam, de fato, 
amadurecidas. Quando o Governo encaminhou uma mensagem a esta 
Assembléia, não sei se havia, por parte dele e dos Secretários, a 
conveniência de não aprofundar na questão UEMG e UNIMONTES. 
Simplesmente faria a reforma na Secretaria da Educação, com a qual 
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concordamos em gênero, número e grau, discordando apenas de que o 
Governo estaria fazendo reforma no Estado, nas Secretarias, muito 
lentamente, um verdadeiro arremedo de reforma. Primeiro, na Casa Civil e, 
agora, na Educação, quando gostaríamos que o Estado fosse discutido como 
um todo. 

Entendemos que a Secretaria da Educação não pode e não deve ficar 
prejudicada por causa dessa omissão do Governo. 

Por outro lado, na tramitação nesta Casa, veio a emenda que transfere a 
UEMG e a UNIMONTES para o âmbito da Secretaria de Estado da 
Educação. Com isso, não quero contestar, terminantemente, a idéia. 
Lamentamos o momento em que ela é apresentada, fora do âmbito do Poder 
Executivo, sem a anuência expressa dos dois Secretários e do próprio 
Governo. 

A não ser que o Governo esteja agindo com a mão dos outros, mandando 
que a Assembléia faça o que não quer fazer. Mas entendo que não é isso o 
que está acontecendo e, se não está acontecendo, a emenda não deveria ter 
sido apresentada aqui. Poderia ocorrer em outro momento, com uma 
mensagem do Governador, transferindo as universidades para a Secretaria 
da Educação. 

Quero dizer aos funcionários, sobretudo aos servidores da educação, que é 
muito comum que o Governo, depois de mandar uma mensagem, comece a 
se preocupar com a mensagem que mandou e se arrependa. A I, serve-se de 
terceiros para criar um embaraço em uma mensagem tão simples, como é a 
reforma e a reorganização da Secretaria da Educação. Nossa preocupação 
está concentrada nesse aspecto. Ora, a Assembléia Legislativa constituiu 
uma comissão para discutir o ensino superior no Estado de Minas Gerais; 
então, não vejo nenhum impedimento a que as universidades pertençam a 
esta ou àquela secretaria, mas somente depois de concluído esse estudo e 
após audiência com os dois Secretários e a concordância do Governo. A 
princípio, sem que me convençam, estou preocupado, considerando que uma 
das prioridades das universidades, sobretudo da UEMG, cujo funcionamento 
conheço bem, é o avanço tecnológico, no campo da pesquisa, que estaria na 
esfera de atuação da Secretaria de Ciência e Tecnologia mais 
especificamente do que da Secretaria da Educação, que tem atuação mais 
abrangente, mais preparada para os ensinos fundamental e médio. Essa 
discussão vai-se dar com os professores, os pesquisadores e os Secretários 
na Comissão Especial constituída para esse fim na Assembléia Legislativa. 
Tenho a certeza de que, após a conclusão, saberemos o destino da UEMG e 
da UNIMONTES. Mas, neste primeiro momento, modificar ou apenas 
transferir de secretaria não quer dizer que o problema das universidades 
esteja resolvido de vez. Após o estudo da Comissão, teremos, pelo menos, 
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elementos para discutir com a sociedade e mostrar a ela o porquê da 
mudança - vai conseguir, vai avançar, vai crescer? Essa seria a nossa 
preocupação. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não temos o objetivo de retardar a 
votação. Queremos até que a matéria seja votada nesta manhã, se possível. 
Mas para que uma matéria seja votada nesta Casa é necessário que 
tenhamos um número mínimo de Deputados, e V.Exa. deve estar observando 
que o número de parlamentares em Plenário é insuficiente para a aprovação 
dessa matéria. Também tenho a certeza de que V. Exa., um cumpridor do 
Regimento Interno da Casa, saberá perfeitamente que é preciso haver um 
número expressivo de Deputados em Plenário para que possa ser feita a 
votação da matéria. Esse tem sido nosso empenho. V.Exa. deve lembrar-se 
de quando aqui discutíamos o veto do Governador, que impedia o repasse de 
2% do orçamento para a UEMG, em cumprimento a uma emenda à 
Constituição, inicialmente de autoria do Deputado Paulo Piau e, depois, 
aprovada pelo Plenário desta Casa - passando, assim, a ser um dispositivo 
legal da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Hoje, a situação 
não é diferente. Continuamos alertando de que falta vontade política do 
Governo do Estado de Minas Gerais, ao longo do tempo - não somente 
agora, mas principalmente agora -. para que haja um avanço efetivo dessa 
questão do ensino superior no Estado de Minas Gerais. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Em respeito aos servidores que aqui estão, 

compreendendo a necessidade de a Secretaria da Educação estar 
devidamente reorganizada e verificando que não há número de Deputados 
suficiente para a votação da matéria, sugiro a V . Exa. que determine a 
recomposição do quórum. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - É regimental. Solicito ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de 
quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Álvaro Antônio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Responderam à chamada 34 

Deputados, número suficiente para a continuação dos nossos trabalhos. Com 
a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins- Sr. Presidente, Srs. Deputados ... 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado Amilcar 

Martins, um aparte para fazer um esclarecimento. Quero pedir desculpas ao 
Deputado Sebastião Costa por ter interrompido a sua fala quando era ele o 
orador. Então, de público, gostaria de pedir desculpas ao Deputado 
Sebastião Costa, com quem sempre tive um bom relacionamento. Muito 
obrigado. 
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O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, venho novamente a esta 

tribuna para retomar a discussão do Projeto de Lei n° 1.431/2001 , de 
iniciativa do Governador do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre a 
reorganização da Secretaria da Educação e dá outras providências. Venho 
fazer essa discussão em um momento de dificuldade para o Estado de Minas 
Gerais, em um momento em que o Governo está acéfalo. Todos vimos nos 
jornais da manhã de hoje que o Governador Itamar Franco está passeando 
fora de Minas Gerais. Já havíamos visto, no final da semana passada, o 
Governador fujão que não cumpre os seus compromissos com o povo de 
Minas comprar muamba e uísque falsificado no Paraguai. Essa é uma 
imagem que agrediu a todos os mineiros, um Governador que não teve a 
delicadeza de comunicar à Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais que ele iria fazer uma excursão à Ciudad dei Este no Paraguai e que 
Minas Gerais estaria sem Governo, porque o Vice-Governador estava em 
viagem oficial à China. Ele, pura e simplesmente, driblando até mesmo sua 
assessoria de comunicação, fugiu e foi encontrado no Paraguai fazendo 
umas comprinhas. Num gesto de desrespeito, o Governador faz, mais uma 
vez, a mesma coisa, ou seja, usa as pessoas de maneira desrespeitosa, a 
meu ver. Não quero, não posso e não vou discutir questões de foro íntimo do 
Governador Itamar Franco. Não nos cabe discutir suas opções, suas 
preferências. 

O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antõnio)- V . Exa. está usando o tempo 
regimental para discutir o projeto que está em pauta. Gostaria que V. Exa. 
voltasse ao assunto. 

O Deputado Amilcar Martins* - Meu caro Presidente em exercício, 
Deputado Álvaro Antõnio, é rigorosamente isso que procuro fazer neste 
momento. Dizia da dificuldade de discutir um projeto de iniciativa do 
Governador, quando a primeira questão a ser levantada seria qual o grau de 
envolvimento e de conhecimento que o Governador tem desse projeto. Sua 
ausência no exercício efetivo do Governo é um fato que nos tem chocado. 
Dizia que, no final da semana passada, ele estava em Foz do Iguaçu, num 
momento de grande dificuldade para os mineiros, num momento em que 
quase 200 municípios de Minas Gerais estão em estado de calamidade 
pública com a seca. Estou falando de vários municípios de Deputados 
presentes neste Plenário. Apesar disso, o Governador se permitiu ir fazer 
compras no Paraguai. E vejo, hoje, nos jornais, o Governador passeando no 
Rio de Janeiro. Dizia que não é minha intenção discutir suas escolhas 
pessoais, sua vida afetiva. Nenhum de nós tem nada a ver com isso. O que 
temos a ver é que existe uma hierarquia no relacionamento do Governador 
com seus auxiliares diretos. Parece-me que tem havido um desrespeito por 
parte do Governador em relação a essa questão. 



z 
õ 

o 

247 
O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Gostaria de dizer que estamos 

assistindo em Minas Gerais à educação servindo como cobaia a todo o 
momento. A educação não é a meta mais importante de qualquer lugar do 
mundo? Por que se fazer experiência na educação? Por que pegar a 
educação para fazer mudanças, para ver se vai dar certo. Não se faz isso 
com aquilo que é a base de qualquer cidadão. Dou certa razão ao Sr. 
Governador em relação a sua não-presença em nosso Estado. Posso falar de 
cabeça erguida porque sou de Juiz de Fora, terra do Sr. Governador, e seria 
muito simpático chegar aqui e fazer só elogios, só elogios, mas não. 

Mas não. Sou um Deputado do Estado de Minas Gerais radicalmente 
contra esse Governo que vive perseguindo pessoas que querem trabalhar e 
que encontram portas fechadas. São pessoas que querem sustentar suas 
famílias. Acho, porque não sou dono da verdade, que o Governo não deve 
atrapalhar. Deve deixar as coisas caminharem. É melhor ver pessoas 
assaltarem para sustentar suas famílias? É claro que não. Então, digo a V. 
Exa. que sou um eterno admirador das posições apresentadas nesta Casa 
em defesa do cidadão mineiro. Já não basta o que temos sofrido com 
algumas atitudes inadequadas do Governo Federal? Ainda temos que 
agüentar a colocação desse muro à frente das pessoas que querem 
trabalhar? Isso não é justo. Muito obrigado, Deputado. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte do Deputado Alberto 
Bejani. Entrando de uma forma mais objetiva no mérito específico desse 
projeto, é preciso lembrar algumas questões. Somos muitos os Deputados 
diretamente envolvidos com a questão da educação em nosso Estado, 
alguns envolvidos com o 3° grau, ou seja, o ensino superior. Então, que não 
se diga que a Assembléia Legislativa não tem competência para discutir 
matéria dessa natureza. A Deputada Elbe Brandão também é professora 
universitária, e somos muitos os envolvidos e comprometidos com o ensino. 
Minha formação é de professor. Minha profissão de fé é de professor e 
educador. Essa, Sr. Presidente, foi a formação que tive em minha famflia. 

Meu avô foi um dos fundadores da UFMG. Meu pai, por 60 anos, foi 
professor e dedicou sua vida ao ensino e à pesquisa em nosso Estado. Foi 
professor emérito da UFMG, assim como meus tios e vários de meus irmãos, 
que são professores universitários. Toda a minha orientação profissional foi 
voltada para essa questão do ensino superior. Fiz mestrado, doutorado e um 
concurso na UFMG. Hoje, sou professor do Departamento de Economia da 
Faculdade de Ciências Econômicas dessa Universidade. Sou professor, 
minha mulher também é professora da universidade, e temos um 
compromisso visceral com o ensino superior. 

Agora, com tantos anos de experiência acumulada, não é possível que a 
nossa voz seja ignorada. 
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O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Obrigado, Deputado Amilcar 

Martins. Gostaria de alertar para uma discussão que tivemos agora, sobre a 
transferência da UEMG e da UNIMONTES, da Secretaria de Ciêncta e 
Tecnologia para a Secretaria da Educação. Gostaria de chamar a atenção do 
Deputado Cristiano Canêdo, que é o autor dessa emenda, para um detalhe. 
Não se trata de uma simples transferência. O Deputado Sebastião Navarro 
Vieira levantou uma tese que ainda não tivemos tempo para estudar. 
Segundo essa tese, uma vez transferidas a UEMG e a UNIMONTES para a 
Secretaria da Educação, vamos perder a Emenda à Constituição n° 47, que 
vincula os 2% das receitas ordinárias correntes, pelo segumte: a Constituição 
Federal exige os 25% aplicados no ensino fundamental. Alguns dizem que os 
2% são específicos para a UEMG e para a UNIMONTES. Essa discussão é 
jurídtca, e podemos, na verdade, estar inviabilizando. 

Portanto, o que V. Exa. apresenta não é uma simples emenda, uma 
emenda de passagem. Ela pode tirar os recursos da UEMG e da 
UNIMONTES. Gostaria que V. Exa. aprofundasse nessa questão, pois é 
muito mais séria do que pensamos. 

Estávamos refletindo sobre os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. 
Neste, 9% do ICMS arrecadado é destinado à USP, à UNESP e à UNICAMP; 
não é vinculado à Secretaria da Educação, porque há problema 
constitucional e jurídico. 

Portanto, acho que sua emenda pode criar uma grande dificuldade ao 
avanço que tivemos com relação à destinação de recursos. Na verdade, pode 
ir por terra, porque é uma tese real, e o raciocínio tem que ser desenvolvido 
nessa direção, e não, simplesmente, fazer a passagem de uma Secretaria 
para a outra. 

Isso pode nos parecer muito simples, mas, por causa de vinculação de 
recursos e por uma questão de ordem jurídica e constitucional, podemos 
inviabilizar definitivamente o fortalecimento da UNIMONTES e a implantação 
efetiva da UEMG. Portanto, o caso é mais complexo do que pensávamos. 
Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte do Deputado Paulo Piau, 
um dos grandes especialistas no assunto. A Assembléia Legislativa tem o 
privilégio de contar, entre os seus Deputados, algumas pessoas com larga 
experiência em ensino superior. E um desses Deputados é o Paulo Piau. 
Conhecemos a sua sólida formação acadêmica, o seu preparo e empenho na 
discussão dessas questões, a sua luta em defesa da universidade pública de 
boa qualidade em Minas Gerais, aberta, sobretudo, aos jovens carentes do 
Estado. Portanto, a sua palavra deve ser escutada com carinho e atenção. 

O Deputado Marco Régis (em aparte)- Meu aparte não adentrao mérito do 
assunto de que V. Exa. trata, mas julgo oportuno fazê-lo agora. V . Exa. falou 
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da sua formação familiar e mencionou seu pai, o saudoso Prof. Amilcar 
Viana Martins, professor de Parasitologia da UFMG; tive o privilégio de ser 
seu aluno e quero prestar- lhe uma homenagem. 

Na semana passada, estivemos na Fundação Ezequiel Dias, na condição 
de Presidente da Comissão de Saúde, representando a Assembléia 
Legislativa, num ato no qual a Organização Pan-Americana de Saúde e 
outros órgãos internacionais certificaram o Estado de Minas Gerais pela 
erradicação da transmissão vetorial da doença de Chagas. 

O acontecimento foi da mais alta importância, e eu me emocionei , porque, 
quando era aluno do seu pai, éramos 60 milhões de brasileiros, 10% dos 
quais eram portadores dessa doença. Trata-se de uma doença grave, quase 
mortal, tem como prognóstico ataque ao tropismo pela enervação do sistema 
digestivo ou pelo coração. 

No momento em que Minas Gerais recebia a certificação internacional da 
erradicação da doença de Chagas, eu não poderia deixar de citar o nome do 
pai de V. Exa., o saudoso Prof. Amilcar Viana Martins. Sabemos da luta 
denodada que travou em prol do combate a essa doença. 

Na FUNED, tive a oportunidade de dizer que, afora Governos Estaduais, 
Federal, Ministros e Secretários da Saúde, devemos a erradicação da doença 
de Chagas ao Prof. Amilcar Viana Martins. Há dez anos, não há registro de 
novos casos em Minas. Os 600 mil existentes foram registrados antes disso. 
Devemos essa conquista aos pesquisadores da Secretaria da Saúde, da 
FUNASA, à comunidade científica, da qual o pai de V. Exa. fazia parte. 

O Deputado Amilcar Martins - Deputado Marco Rég is, agradeço 
emocionado o aparte de V. Exa. Sensibiliza-nos o reconhecimento do esforço 
não apenas de meu pai , mas também de uma comunidade de sanitaristas 
empenhada na defesa da população pobre de Minas Gerais. 

Meu pai foi um pesquisador que se dedicou, sobretudo, às doenças da 
população pobre, tais como a esquistossomose, a leishmaniose, a malária e, 
de maneira especial, a doença de Chagas. Tenho clara a lembrança da sua 
dedicação e da certeza que tinha de que essas doenças que atacavam a 
população pobre do Brasil , mais que uma questão médica, eram um 
problema social. Faltavam moradias decentes. Por essa razão, foi perseguido 
pela ditadura militar. 

A FUNED teve significado importante na vida de meu pai. Foi o primeiro 
local em que trabalhou, ainda estudante de Medicina, no início da década de 
20, quando a Fundação era fil ial do Instituto Oswaldo Cruz e funcionava ao 
lado do Palácio da Liberdade, tal a importancia que se dava à saúde à época. 

Agradeço emocionado ao Deputado Marco Régis pelo aparte que faz jus à 
memória do meu pai. 

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte)- Foi-me dado o prazer de ser o 
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relator, em 1° turno, do projeto da reforma administrativa da Secretaria da 
Educação, encaminhado a esta Casa pelo Governador. 

Por iniciativa própria, incluí uma emenda segundo a qual a UEMG e a 
UNIMONTES sairiam da Secretaria de Ciência e Tecnologia e passariam 
para a Secretaria da Educação, uma vez que há 13 anos a UEMG está na 
Secretaria de Ciência e Tecnologia e não se expandiu. O papel da UEMG 
precisa ser repensado, e já existe uma comissão com esse objetivo na 
Assembléia. 

A FAPEMIG continua na Secretaria de Ciência e Tecnologia não só com a 
finalidade de financiar projetos de pesquisas nas universidades do Estado, 
como também na Universidade Federal e em outras. Esse projeto foi 
aprovado em 1° turno, nas Comissões de Administração Pública e de 
Educação, e aprovado por unanimidade, em Plenário. Voltou , em 2° turno, à 
Comissão de Administração Pública, e a mim coube fazer o relatório . Numa 
reunião com as Secretarias de Administração e da Educação, ficou empatado 
- dois votos a favor e dois contra - , e foi desempatado pelo Presidente. Agora 
está no Plenário, para votação. Consultamos os Reitores das duas 
Universidades e o Secretário da Educação, e todos acharam bom para o 
crescimento da Universidade estar na Secretaria da Educação. 

Estamos discutindo a reforma da Secretaria da Educação e queremos uma 
UEMG maior. 

O interior clama por faculdades. Os grandes municípios mineiros, como 
Uberaba, Uberlãndia e Juiz de Fora, já têm suas universidades federais. Mas 
a UEMG precisa ser repensada. Na Secretaria da Educação, teremos a 
oportunidade de crescer. 

Quanto aos 2% do orçamento, estudamos a questão e concluímos que não 
há inconveniente; são para as autarquias. A Secretaria da Educação já gasta 
mais de 40% com a educação. Esses 2% não afetarão nem diminuirão os 
recursos da universidade, pelo contrário. 

Solicitamos aos Deputados que estavam no Plenário mais cedo e ainda se 
encontram na Assembléia que venham para votar os projetos constantes na 
pauta. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte do Deputado Cristiano 
Canêdo. Independentemente de eventuais divergências a propósito da 
matéria a que V . Exa. se refere, não tenho dúvida sobre a pureza de 
propósito e sobre a independência de V . Exa. Tenho acompanhado sua 
trajetória de homem público e conheço seu caráter como servidor das coisas 
públicas do nosso Estado. 

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Deputado Amilcar Martins, a 
sua participação, como sempre, é bri lhante. V. Exa., como poucos, conhece 
muito bem o Estado de Minas Gerais, os seus problemas e as suas 
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necessidades. 

Na conversa que tivemos anteriormente, firmamos um posicionamento com 
relação às Emendas n°s 2 e 3. A Emenda n° 2 refere-se aos contratos 
administrativos, assegurando a quem foi contratado os direitos inerentes a 
sua função. A pessoa que detém o título de professor e exerce a sua função 
administrativa na Secretaria da Educação ou na Superintendência Regional 
de Ensino habitua-se àquele trabalho, e o seu retorno à regência de classe 
fica complicado. Então, a Emenda n° 3 assegura a permanência desse 
professor na Secretaria ou na Superintendência até a sua aposentadoria. V. 
Exa. me disse que defenderia essa questão quando fosse oportuno. Estou 
aparteando V. Exa. para lembrá-lo de que tivemos o mesmo posicionamento 
relativo a essas duas questões que muito interessam aos servidores que 
prestam serviço na Secretaria da Educação. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte do Deputado Sebastião 
Costa. Iria falar sobre esse assunto após a primeira discussão, a discussão 
relativa ao méfito da eventual transferência da UEMG e da UNIMONTES 
para a Secretaria da Educação. Mas, como percebo ansiedade por parte de 
algumas pessoas quanto a nossa manifestação a respeito das Emendas n°s 
2 e 3, vou inverter o processo de discussão do projeto. Desde já, de maneira 
inequívoca, manifesto o nosso apoio, absolutamente consciente, claro. ao 
espírito das duas emendas, para fazer justiça aos servidores da educação. 

Retomo a questão da eventual transferência, proposta pelo Deputado 
Cristiano Canêdo, da UEMG e da UNIMONTES para a Secretaria da 
Educação. Termino, portanto, a minha fala dizendo que retomarei a 
discussão, mostrando o equívoco em que incorre o Deputado Cristiano 
Canêdo, pois o lugar mais adequado, do ponto de vista técnico, para a 
UEMG e a UNIMONTES é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Essa é a 
tradição no Brasil. 

Sr. Presidente, infelizmente não temos quórum para a continuação dos 
trabalhos, mas retomarei o debate sobre o conteúdo desse projeto em 
momento oportuno. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, solicito o encerramento da 

reunião. 
O Sr. Presidente(Deputado Antõnio Júlio)- 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 do quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados, que, somados 

aos 13 que se encontram em reuniões de comissões, perfazem o total de 37 
Deputados presentes, número suficiente para a continuação dos trabalhos. 
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Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e 
senhoras, telespectadores da TV Assembléia, gostana de dizer que não 
estamos num processo de obstrução. 

É interessante dizer isso, porque todos nós estamos empenhados em 
terminar este período legislativo e, portanto, encerrar este semestre da 
melhor maneira possível. Mais que isso, nem somos contrários ao projeto do 
Governador Itamar Franco, o qual reorganiza a Secretaria da Educação. 

Isso é interessante, porque o que nos está impedindo de continuar o 
processo de votação nem consta do projeto do Governador. É uma emenda 
que esta Casa apresentou ao projeto, transferindo as atividades da 
UNIMONTES, da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Secretaria da 
Educação. 

Quero deixar claro que não existe processo de obstrução ao projeto do 
Governador. Por incrível que pareça, estamos debatendo algo criado nesta 
Casa, que foi a emenda do Deputado Cristiano Canêdo. Não sei se ele a 
colocou de uma maneira consciente ou se foi o próprio Governo que solicitou 
isso. E chego à conclusão de que, na verdade, foi um pedido do Governo, 
pelo empenho do Líder Antônio Andrade. 

Queria dizer, Deputado Antônio Andrade, que não estou aqui por causa dos 
telespectadores da TV Assembléia, muito menos por esta galeria. V. Exa. 
tenha a certeza de que não faço brincadeira nem politicagem com o que se 
refere à educação e à ciência e tecnologia. Não estamos nesta tribuna, 
Deputado, para fazer firula, como muitas vezes acontece nesta Casa. 
Estamos aqui para defender, sim, os interesses maiores do povo do Estado 
de Minas Gerais. Portanto, gostaria que V. Exa. tivesse certeza disso quando 
nos referimos à educação e à ciência e tecnologia. 

Quero fazer uma solicitação, antes de passar a palavra a V. Exa. Essa 
emenda não vai interferir absolutamente na vida da UEMG e da 
UNIMONTES. Acho que está havendo exacerbação, falta de diálogo e 
entendimento, porque a permanência dela por mais algum tempo não 
s1gnifica que o Governo esteja disposto a incentivar e avançar nos assuntos 
relativos à UEMG e à UNIMONTES. 

Apelamos a V. Exa. para que possamos prosseguir. Queremos votar todas 
as matérias que constam na pauta. Hoje presido a Comissão de Educação, 
que tem de ter algum valor. Discutimos essa matéria com várias pessoas, 
ouvimos especialistas da área, consultamos pessoas de São Paulo e do Rio 
de Janeiro, para saber por que a USP, a UNESP, a UNICAMP, a 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro estão ligadas à ciência e à 
tecnologia. Não é por acaso. Há uma razão de ordem constitucional e legal, e 
podemos estar prejudicando os interesses da UEMG e da UNIMONTES. 
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Quero, então, fazer um apelo a V. Exa.: para que deixe essa emenda. 

Tenho um carinho muito especial pela presença da UEMG e da UNIMONTES 
na Secretaria da Educação, mas, ao fazer uma simples transposição, sem 
um projeto, sem um direcionamento, Deputado Antônio Andrade, esta Casa 
estará correndo o risco de cometer um grande equívoco no que diz respeito 
ao ensino superior do Estado de Minas Gerais. 

Antes de entrar no mérito dessa questão, fica o nosso pedido, porque isso 
não vai interferir em nada. Vamos fazer um projeto específico. Vamos trazer 
a comunidade da UEMG e da UNIMONTES aqui, para discutir o assunto. 
Vamos trazer o Secretário da Educação, que aqui não esteve. Vamos trazer 
o Secretário de Ciência e Tecnologia. Vamos fazer o contraditório, para que 
esta Casa possa dar o voto consciente. É isso o que queremos e nada mais. 

Faço um apelo a V. Exa., que tem se mostrado um Líder autêntico e 
competente: não votemos açodadamente; cada um, após a discussão, 
deverá votar conscientemente, para não incorrermos no risco de prejudicar o 
sistema. Este é o único apelo que fazemos. Não há nisso nenhuma questão 
de ordem político-partidária ou de oposição, tenha a certeza. Não podemos 
nos calar diante de algo que estamos vendo, que discutimos, e, de repente, 
na base do "acho", vamos transferir coisas, sem saber se isso dará certo. 
Concedo aparte a V. Exa. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte) - Sr. Deputado, estranhei a forma 
como V. Exa. se dirige a mim. Não fiz nenhum comentário sobre o seu 
posicionamento a respeito da emenda que quer retornar a UEMG e a 
UNIMONTES à Secretaria de Ciência e de Tecnologia. A forma como V. Exa. 
colocou isso foi até um pouco agressiva. Estranhei como isso foi dirigido a 
mim, dizendo que V . Exa. estava apenas marcando posição de uma forma 
demagoga. Acho que esse projeto já está na Casa há mais de dois meses. 
Ele foi amplamente discutido nesta Casa. Ele já foi votado em 1° turno, 
quando a emenda de V. Exa. foi matéria vencida. Portanto, ela nem poderia 
ser acatada, mas, por pedido de V . Exa., ela foi aceita , e estamos 
rediscutindo. Vamos votar essa matéria, apesar de ela ter sido vencida. 
Então, V. Exa. está retardando o processo de votação, dizendo que estamos 
votando apressadamente. Seria apressado se votássemos o retomo da 
Universidade à Secretaria de Ciência e de Tecnologia. Isso não procede de 
forma nenhuma. A emenda á Constituição segundo a qual V. Exa. diz que 
não poderia ser repassado recurso já foi analisada. Portanto, qualquer 
recurso federal pode ser destinado à Universidade, dentro da Secretaria da 
Educação. Como toda universidade federal é vinculada ao Ministério da 
Educação, é mais lógico que a UEMG seja também vinculada à Secretaria da 
Educação, que trata da educação do Estado de Minas Gerais. Há um 
entendimento com os dois Reitores, tanto com o da UNIMONTES quanto 
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com o da UEMG. Eles entendem que é benéfica a vinculação da UEMG à 
Secretaria da Educação. Portanto, a Secretaria da Educação seria mais 
viável, seria melhor para um desenvolvimento da UEMG, que existe há mais 
de dez anos e que não saiu do papel ainda. Nenhum dos Governos que nos 
antecederam deu qualquer desenvolvimento á UEMG. 

Então, peço aos Deputados e a V. Exa. que entendam que o Governador 
quer avançar com a UEMG, quer dar oportunidade para os mais pobres 
terem acesso à universidade, para que ela não fique parada como se 
encontra até hoje, há mais de dez anos. Esse é o posicionamento do 
Governo, é o entendimento da maioria dos Deputados. Se os Deputados 
pensam que ela deve permanecer com a Ciência e Tecnologia, que votem 
por essa permanência; se acham que deve mudar para a Educação, como foi 
matéria vencida no 1 o turno, que ela seja colocada em votação. Peço a V . 
Exa. que deixe que este parlamento vote de acordo com o que pensa e que 
não haja obstrução dos trabalhos, atrasando a votação. Há outras matérias 
de interesse também de Deputados. A galeria está esperando que elas sejam 
apreciadas. É isto o que pedimos: um entendimento seu, um entendimento 
de Governo. (-Palmas.) O parlamento vai julgar onde ela deve ficar. 

O Deputado Paulo Piau - Agradeço as palavras do Deputado Antônio 
Andrade, mas quero dizer, Deputado, que a Oposição, nesta Casa, ajuda a 
melhorar os processos. A Oposição e os processos de obstrução têm, na 
verdade, contribuído para que esta Casa acerte mais. Portanto, este 
processo não é uma simples obstrução e um desrespeito à galeria que está 
aqui. Precisamos votar com consciência. Pedimos a paciência da galeria. 
Queremos, sim, votar o projeto, que é de interesse deles, mas não podemos, 
sob pressão, votar alguma coisa que, conscientemente, achamos estar 
errada. Portanto, esse é o nosso trabalho. 

Com relação à matéria vencida, Deputado Antônio Andrade, houve um 
apelo, aliás, do Presidente da Casa aos Líderes para que votássemos o 1° 
turno, para avançar. Houve esse acerto e também um acordo com as 
mesmas pessoas, para que pudéssemos, sim, apresentar alterações no 2° 
turno. Portanto, se V. Exa. for observar, regimentalmente, é claro que não 
poderia ser apresentada essa matéria no 2° turno. Concordo com V. Exa., 
mas os acordos, nesta Casa, costumam ser cumpridos, e esperamos que 
eles continuem assim, para o bem deste parlamento. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Gostaria, meu nobre Deputado 
Paulo Piau, de apenas dizer ao nosso Líder - falo nosso pela consideração, 
mas sabemos que ele é o Líder no nosso Governo de Minas Gerais ... É claro 
que é o nosso Governo, porque, se não quisesse isso, me mudaria de Minas 
Gerais. Mas estou aqui, e o nosso Governador chama-se Itamar Franco, 
embora tenhamos algumas coisas com as quais não concordamos. 
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Gostaria de dizer a V. Exa., com a permissão do nosso nobre Deputado, 

que é uma matéria muito polêmica. Já estamos no final do semestre, já 
estamos caminhando para o final do ano, por isso gostaria de lhe fazer um 
pedido. Já que temos matérias tão importantes a serem votadas, já que há 
pessoas nas galerias perdendo três, quatro dias de trabalho, aguardando 
para que sejam votadas essas matérias, o senhor, como homem inteligente, 
que tem como seu admirador um homem chamado Alberto Bejani , acho que 
o Governo teve uma felicidade muito grande ao escolhê-lo como Líder, acho 
que esta Casa nunca teve uma Liderança como essa, poderia, neste 
momento, tenho certeza de que o Deputado Paulo Piau vai lhe dar aparte, 
retirar essa emenda, para que possamos votar hoje à tarde as matérias 
pendentes. Não vamos querer, Deputado Paulo Piau, que essas pessoas 
percam mais um dia de trabalho, a não ser que a Assembléia faça a 
reposição do dinheiro que estão perdendo. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Fica o apelo reiterado, porque não há nenhuma 
questão de ordem maior nessa transferência açodada da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia para a Secretaria da Educação. Que pudéssemos 
discutir essa matéria aqui. É a única coisa que estamos pedindo, para que a 
Casa acerte essa questão. Não estamos tratando de nenhuma questão de 
anualidade, não é nenhuma questão extemporânea, nenhuma questão de 
aproveitar recursos. Se fosse aproveitamento de recursos, o Governo estaria 
interessado em aplicá-los nas duas Universidades. Portanto, não é uma 
simples transferência que vai resolver o problema da UEMG e da 
UNIMONTES. Quero comungar com sua idéia, fazendo um apelo ao Llder do 
Governo, Deputado Antônio Andrade, para que possamos chegar a um 
acordo sobre essa matéria e votá-la. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Gostaria de colocar o 
posicionamento favorável não apenas meu, mas também da Bancada do PT 
em relação a esse projeto de lei. Evidentemente, vamos votar favoravelmente 
ao projeto. Espero que isso aconteça o mais rápido possível. Que hoje 
mesmo possamos resolver sua votação em 2° turno e, se possível, que se 
faça ainda hoje a redação final! Assim, poderemos terminar a discussão 
desse projeto, que interessa a muitas pessoas. Não há divergências maiores 
em relação ao conjunto do projeto. Entendo a preocupação de V. Exa. O 
Governador do Estado, apesar da aprovação de uma emenda à Constituição 
por esta Casa e de verba orçamentária garantida, que obriga o cumprimento 
e a aplicação de recursos na UEMG e na UNIMONTE, resolveu dar entrada a 
uma ação direta de inconstitucionalidade, tentando impedir que essa verba 
destinada viesse a se tornar uma realidade. Isso coloca todos nós com a 
pulga atrás da orelha. O que deseja o Governador, ao querer desvencilhar a 
UEMG e a UNIMONTES da Secretaria de Ciência e Tecnologia, passando-as 
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para a Secretaria de Educação? O que gostaríamos de ter é uma garantia 
de que não haverá interferência nisso, de preferência, que o Governador 
retirasse a ação de inconstitucionalidade, resolvendo aplicar nas duas 
universidades a verba constitucional. Se assim agisse, para nós tanto faria, 
poderíamos aprovar a ida imediata para a Secretaria de Educação, como 
deseja o Governo. Mas o que estamos questionando é a ação de 
inconstitucionalidade feita pelo Governo. Nenhum de nós concorda com isso. 

É claro que esse projeto é importantíssimo, pois será feita a reorganização 
da Secretaria de Educação. Será recriada a Superintendência em Belo 
Horizonte, que nos tem feito falta, reorganizar-se-á o quadro da Secretaria, 
que é uma reivindicação dos servidores que hoje também nos visitam e que 
têm razão de estar cobrando que o projeto seja votado o mais rápido 
possível. Mas é preciso cobrar do Governo do Estado que aja da mesma 
forma em relação ao plano de carreira dos trabalhadores das escolas. O 
Governador assumiu esse compromisso em sua campanha. Na greve do ano 
passado, reiterou o compromisso de fazer o plano de carreira através de lei 
delegada. Nós delegamos ao Governador poderes para elaborar esse plano 
de carreira, mas, infelizmente, ele não o fez através de lei delegada, e o 
Governo perdeu o prazo para enviar o projeto de lei à Assembléia. Com base 
nisso, apresentei o projeto de lei do qual V. Exa. é o relator na Comissão de 
Educação, exigindo que se organize também o quadro dos trabalhadores da 
educação através do plano de carreira, principalmente porque, com o 
reajuste diferenciado concedido no ano passado, os professores e 
trabalhadores mais antigos ficaram prejudicados. Somente o plano de 
carreira poderá resolver esse problema. 

Aproveito a oportunidade para cobrar do Líder do Governo que solicite ao 
Governador que. após a aprovação da reorganização da Secretaria da 
Educação, agora ou o mais rápido possível, mande também um projeto - ou 
dê o seu aval - para estabelecer um plano de carreira para os demais 
trabalhadores da educação. Parabenizo V. Exa. e entendo suas 
preocupações, mas acho que devemos agilizar nossos trabalhos e votar, se 
possível ainda hoje, em 2° turno e em redação final , esse projeto de lei. Muito 
obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Agradeço as palavras do Deputado Rogério 
Correia. Não gostaria de entrar em assuntos político-partidários, mas o 
argumento do Deputado Antônio Andrade cai por terra, uma vez que existe 
no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade 
impetrada pelo Governo, para que os 2% orçamentários não sejam aplicados 
na UEMG nem na UNIMONTES. Não quero dizer que o Governo tenha feito 
isso para prejudicar os universitários, mas talvez haja uma dúvida jurídica a 
esse respeito e tudo isso está pendente. Portanto, com qualquer decisão que 
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tomarmos agora em relação à UEMG ou à UNIMONTES, estaremos mais 
propensos a cometer mais erros do que acertos. 

Então, Sr. Presidente, não gostaria de me alongar muito e sugiro a V. Exa. 
que promova uma reunião entre os Líderes dos partidos nesta Casa, para 
que cheguemos a uma conclusão sobre essa questão especifica. Se eu 
estiver errado, estou disposto a dar um passo atrás. Mas quero ser 
convencido disso, sob pena de não cumprir minha obrigação como 
representante do povo do Estado de Minas Gerais. Acho que esse assunto é 
muito importante e não pode ser votado açodadamente, e essa conversa 
entre as Lideranças é necessária, já que o projeto do Governador é o 
primeiro da pauta. É claro que, se não houver acordo, vamos usar os 
recursos que tivermos, não para obstruir, mas para cumprir nosso dever de 
cidadão investido da responsabilidade de defender os interesses do povo do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Antônio Andrade (em parte) - O Deputado Alberto Bejani, do 
seu partido, solicitou a V. Exa. a retirada dessa emenda. V. Exa. concordou. 

O Deputado Paulo Piau - Não, o Deputado Alberto Bejani pediu a V. Exa., 
Líder do Governo, que chegasse a esse acordo. 

O Deputado Antônio Andrade(em aparte) - A emenda está sendo 
destacada. 

O Deputado Paulo Piau - V. Exa. não entendeu. O apelo foi a V. Exa .. e 
não a mim. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte) - Ele pediu para destacar a 
Emenda n° 1 e retirá-la. Ela está destacada e pode ser rejeitada. Então, ele 
lhe pediu que retirasse essa emenda. 

O Deputado Paulo Piau - Não, V. Exa. não entendeu. Ele se referiu ao 
posicionamento de V. Exa. É muito mais simples mantermos o "statu quo" do 
que avançar sem consciência. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte)- A transferência da universidade 
para a Secretaria da Educação é matéria vencida. Já foi votada em 1° turno, 
e não há como retirá-la. A emenda que faz a universidade retomar da 
Educação para a Ciência e Tecnologia é que está destacada, para ser 
derrotada. 

O Deputado Paulo Piau - A forma regimental, Deputado Antônio Andrade, 
não interessa. O que mais nos interessa é que não façamos nada enquanto 
tivermos essa indefinição entre a UEMG e UNIMONTES, inclusive sobre os 
recursos financeiros que o Governo insiste em não disponibilizar para as 
duas faculdades, e que não avançássemos nessa direção, porque se não 
houver decisão polltica de Governo de fortalecer a UNIMONTES e implantar 
a UEMG, o assunto pode até estar no gabinete do Governador que não 
resolve, Deputado Antônio Andrade. Estaremos brincando de ser Deputados 
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Estaduais, e não é essa a missão que nos fo1 confiada. 

O Deputado Sebastião Costa (em aparte)- Apenas quero contribuir para a 
busca desse entendimento. Quando se votou o texto original , ficou acertado 
que haveria uma audiência pública no 2° turno a fim de que se encontrasse 
uma forma regimental para solucionar o impasse. 

Isso é apenas para esclarecer que nmguém votou em 1° turno querendo a 
transferência. Votou-se para a desobstrução de pauta. No 2° turno, havendo 
conveniência, poderíamos fazer modificações e uma avaliação técnica mais 
profunda. Foi isso que se colocou aqui. 

Outra questão é que V . Exa. e eu, em que pese à nossa divergência com 
relação à UEMG e à UNIMONTES, somos pelo menos da reunião de 
bancada e em conversa entre companheiros, as Emendas n°s 2 e 3 
interessam diretamente aos servidores. Sobre essas, somos inteiramente 
favoráveis - eu e V. Exa. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte) - Já acertamos que a Emenda n° 
3 será aprovada. A única discussão é com relação à Emenda n° 1, matéria 
votada em 1° turno, quando a UEMG voltará à Ciência e Tecnologia. 

A posição do Governo e de alguns Deputados, por isso foi votado em 1 o 
turno, é de que a educação deve ser tratada pela Secretaria da Educação, 
até porque ela já tem uma prioridade em todos os municipios - tem uma rede 
física já instalada em todos os municipios do Estado. Então, qualquer 
expansão da universidade pública do Estado de Minas Gerais fica facil itada 
com a rede física. 

Vou contar uma história a V . Exa. Há dois anos, num curso de férias 
ministrado pela U EMG e pago pela Secretaria da Educação, houve um 
impasse entre esses dois órgãos sobre o prosseguimento do curso. Tive que 
intermediar a conversa entre o Reitor Boson e o Secretário da Educação. E 
só na última hora é que foi acertado. 

Se a UEMG já estivesse na Secretaria da Educação, não teria essa 
discussão. A coisa seria mais natural. Quem sai ganhando com a 
transferência da UEMG para a Secretaria da Educação, que é o órgão que 
tem que cuidar da educação no Estado, são os professores e os alunos que 
precisam da Universidade. 

O Deputado Paulo Piau- Gostaria de agradecer os apartes dos Deputados. 
Quero dizer que essa história do acordo feito - e quero até relembrá-lo de 
que, quando votávamos aqui a função pública, em atenção ao pedido do 
Presidente desta Casa de que não nos ausentássemos deste Plenário, 
ficamos mais de 1 hora atrasados para a audiência pública em que se 
discutiu o problema da UEMG. Então, atendendo a um pedido do Presidente, 
sobre o qual houve posteriormente um acordo, é que votamos o primeiro 
turno. 
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O Deputado Sebastião Costa tem toda a razão - a audiência pública foi 

realizada após a votação em 1° turno. Então, a votação em 1° turno não 
significa que os Deputados deram ali o seu aval para a transferência. Não 
tem nada a ver uma coisa com a outra. Ficou nosso compromisso moral de 
que valeria a audiência pública, traríamos a posição da secretaria com a 
posição da Comissão de Educação para que os Deputados pudessem votar 
com consciência. Esse é o fato real que aconteceu. 

Com relação à colocação de V. Exa. de que a universidade não saiu do 
papel, é um fato. 

A UEMG poderia estar em melhores condições hoje. Houve avanços, 
porque, se não fosse a UEMG estar dando cobertura às faculdades do 
interior, elas não estariam na posição que estão. Exemplo disso é o Curso de 
Agronomia da Faculdade de ltuiutaba, que tirou conceito "A" no provão. Não 
podemos dizer que não houve avanço. O que faltou foi determinação política 
dos Governos desde a criação da Universidade em 1989, mas não me refiro, 
absolutamente, somente ao atual. Faltam recursos financeiros. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite consultou o Reitor da UNIMONTES, e ele 
disse que prefere ir para a educação, mas talvez não esteja ciente do risco 
que se corre de perder a vinculação dos 2% a que se refere a Emenda n° 47. 

Deputado Antônio Andrade, acabamos de conversar por telefone com São 
Paulo, para saber qual a razão da vinculação da USP, UNESP e UNICAMP à 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Informaram-nos que a razão é 
financeira: 9% dos recursos do ICMS de São Paulo são destinados às três 
universidades do Estado. Há, portanto, questões de ordem constitucional , 
legal e jurídica, conforme detectou a Bancada do PFL. 

Nosso apelo é para que não corramos riscos na transposição. Serei o 
primeiro a assinar o projeto de transposição, caso seja convencido de que 
não há nenhum risco para a UEMG. A bancada norte-mineira, que tanto 
preza a UNIMONTES, precisa lembrar-se de que recursos financeiros são 
fundamentais para o desenvolvimento da região. Minas é o 13° Estado da 
Federação em termos de aplicação de recursos financeiros. Até o Piauí e o 
Ceará investem mais em suas universidades. 

O que nos traz à tribuna nada mais é que o cuidado para não errarmos. Por 
isso, apelo à V. Exa. para que aguardemos as decisões relativas à Emenda 
n° 47, ao Orçamento 2001 e à LDO. O PT apresentou cinco emendas, 
colocando na LDO os 2% que estão na Constituição. 

Enquanto o Governador não retira a ação direta de inconstitucionalidade no 
STF para que os recursos sejam enviados para as duas universidades, 
vamos manter as coisas como estão. Não corramos risco de errar. Tenho 
medo das ações descoordenadas, sem projetos e sem visão maior da 
intenção da transferência. 
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Apelo ao Deputado Antônio Andrade, que tem nos compreendido desde 

o primeiro momento, para que não façamos jogo pol íticopartidário neste 
momento. Queremos votar a pauta, mas precisamos ter cuidado neste 
particular. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, solicitamos que suspenda a 

reunião por alguns minutos, para que os Líderes se reúnam e façam um 
acordo. Não podemos errar. Esta Assembléia é a nossa Casa, e temos de 
zelar por seu nome. 

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - A Presidência informa 
ao Deputado Paulo Piau que, assim que encerrarmos a discussão do projeto, 
será possível atender ao seu pedido. Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Luiz Tadeu Leite. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas 
primeiras palavras são em homenagem à cidade de Montes Claros, que hoje 
comemora 144 anos de emancipação político-administrativa. Como Deputado 
majoritário e como Prefeito por duas vezes daquela cidade, tenho o dever e a 
alegria de homenagear o povo de Montes Claros, em que pese ao sofrimento 
desse povo pela falta de uma administração mais voltada para os interesses 
da comunidade, muito mal administrada por um Prefeito omisso, que não tem 
obras para inaugurar hoje, que não tem nada para comemorar. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa conta hoje com a presença de 
servidores e de designados da Secretaria da Educação que vieram 
acompanhar a apreciação do Projeto de Lei n° 1.431 , do Governador do 
Estado, que modifica a estrutura administrativa dessa Secretaria. 

Também estão presentes pessoas ligadas ao setor dos bingos, 
especialmente funcionários interessados na apreciação de um projeto do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. Nossa postura em relação aos bingos é 
realista e favorável , porque não podem ser discriminados da maneira como 
alguns segmentos, infelizmente, querem fazê-lo. Na verdade, produzem 
empregos e impostos para a população e o Governo. Por isso, os bingos têm 
de ser entendidos como uma atividade comercial qualquer. 

Em relação ao Projeto de Lei n° 1.431/2001, que reestrutura a Secretaria 
da Educação, é pacífica a apreciação desta Casa. O que é polêmico é a 
emenda da comissão temática, a qual transfere a UEMG e a UNIMONTES da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para a da Educação. Esse é o ponto em 
que divergem os pares desta Casa. Porém, analisando o projeto com 
profundidade, concluímos pela necessidade de que essa transferência ocorra 
o mais rápido possível. 

Sou oriundo da UNIMONTES. Lá, fui funcionário administrativo, aluno das 
Faculdades de Economia e Direito, formando-me em 1988, e professor até 
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1992. Sou professor licenciado da UNIMONTES. Por essas razões, 
conhecemos a estrutura dessa universidade. Não dá para compreender por 
que as universidades mineiras, em vez de estarem desde o início vinculadas 
à Secretaria da Educação, foram incrustadas na Secretaria de Ciência e 
Tecnologia. Dir-se-á que seria por razões de desenvolvimento de pesquisas 
científicas. Dir-se-á que seria porque as universidades têm um caráter de 
funcionamento mais efetivo na área da tecnologia. Mas não é essa a 
verdade. A UEMG e a UNIMONTES são destinadas precipuamente à 
produção do ensino de nível superior, ao favorecimento, ao aperfeiçoamento 
dos métodos educativos pedagógicos. É, portanto, uma atividade 
educacional. Não há razão, pelo menos em Minas Gerais, de as 
universidades serem vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Esse 
equívoco histórico, talvez há muito tempo perpetrado, vem se mantendo de 
forma canhestra, que não condiz com a realidade das duas universidades. 
Posso falar pela UNIMONTES, pelos vínculos que expus. A UEMG, criada há 
poucos anos, poderia, em seu intuito educativo, estar na Secretaria da 
Educação. 

A pesquisa do avanço tecnológico deve estar em outro setor do Estado, 
porque, seguramente, não é o principal papel dessas universidades. Com 
muitas dificuldades, com poucas verbas, tanto que esta Casa aprovou projeto 
de verba de 2% para a UNIMONTES e para a UEMG, elas procuram 
desenvolver o ensino em suas regiões. 

Hoje, em boa hora, essa emenda vem consertar esse equívoco histórico. A 
primeira razão pela qual temos que pugnar pela efetiva presença das 
universidades estaduais na Secretaria da Educação é que a primeira 
finalidade delas é educação, não é ciência nem tecnologia. A outra razão, 
fazendo uma comparação com o Governo Federal, é que as universidades 
federais não são ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e sim ao da 
Educação. Se para o Governo Federal vale o argumento de que as 
universidades federais são do Ministério da Educação, "mutatis mutandis", 
guardadas as devidas proporções no Estado, a lógica é que as universidades 
estaduais também pertençam à Secretaria da Educação. 

A terceira razão é que respeitamos demais a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia. É um segmento importantíssimo em nosso Estado, mas tem que 
ser falado aqui que a Secretaria da Educação tem mais estrutura, mais verba, 
mais possibilidade de negociação com o Governo e mais guarida para as 
universidades. Poderia até dizer mais, sem medo de errar: a estrutura das 
duas universidades deve ser muito maior que a da própria Secretaria com 
todo o seu pessoal. Portanto, a Secretaria da Educação é o lugar ideal para 
receber as duas universidades e dar maior apoio a ambas. 

Concordo com os Deputados que me antecederam: em hipótese alguma 
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admitiremos que uma emenda como essa cause preJUIZO financeiro a 
essas universidades. Evidentemente, as verbas destinadas à UEMG e à 
UNIMONTES chegarão a elas onde quer que estejam. Se isso não for 
possível com a legislação atual , ela deverá ser modificada por um outro 
projeto de lei que poderá tramitar nesta Casa, porque imaginamos o 
fortalecimento da universidade. Mas duvido muito de que a diretoria da 
UNIMONTES, já apostando que ela virá para a Secretaria da Educação, não 
tenha levado em conta esse aspecto , porque jamais imaginamos que o Reitor 
pense numa transferência como essa, perdendo as verbas constitucionais 
que garantimos nesta Casa. O Governador Itamar Franco, no fundo, deseja, 
concretamente, viabilizar esse apoio para as duas universidades. 

Trago também no bojo desse projeto a preocupação com o concurso 
público que está com inscrições abertas, oferecendo vagas também para a 
Secretaria da Educação. Esse concurso é o complemento prático das 
reformas administrativas que estão insculpidas no projeto que ora tramita 
nesta Casa. 

O concurso público é um avanço, é um ato de coragem. Desde 1994 não 
se faz concurso na área da educação em Minas Gerais, porque os Governos, 
com intenção política, preferiram fazer designações, contratos administrativos 
sem concurso. 

Vem o Governador Itamar Franco, com seriedade e coragem, e faz o que 
determina a lei: o concurso público. Somos a favor de que se realize esse 
concurso, que é o maior concurso público da história de Minas Gerais. 

Porém, temos algumas preocupações, que recentemente levamos à 
Secretaria da Educação e para as quais estamos aguardando respostas. Em 
primeiro lugar. há a questão das serviçais, que são aquelas pessoas 
humildes, muitas das quais analfabetas. Mas não me consta que, para ser 
serviçal, a pessoa tenha de saber ler e escrever, tenha de ser competente em 
matemática ou nas regras do português, para passar em uma prova. Para ser 
um bom serviçal , é preciso que a pessoa saiba fazer direito o seu trabalho, 
limpar as repartições da escola e os sanitários, fazer uma boa refeição para 
as crianças. Esse é o serviço que se espera deles. De repente, essas 
senhoras, já com as mãos calejadas por tantas dificuldades da vida, pelas 
dificuldades de pegar em um rodo ou uma vassoura - embora dura, essa é a 
verdade, e ela tem de ser dita-, com 10, 15 ou 20 anos de serviço, vão pegar 
em um lápis para fazer uma prova de aritmética e de português. Mesmo que 
a prova seja elementar, é preciso que se ensine a essas senhoras como 
pegar em um lápis ou uma caneta, porque não se prepararam para isso em 
toda a sua vida. Então, deveria haver uma forma de se evitar essa prova. 

Outra preocupação é quanto aos funcionários das Superintendências 
Regionais de Ensino e do órgão central da Secretaria. Na busca de fazer a 
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coisa correta, a Secretaria da Educação abriu concurso para todas as 
áreas, inclusive para preencher vagas que vêm sendo preenchidas por 
designações e contratações, nas superintendências e no órgão central. Se 
analisarmos direito, veremos que nas superintendências abrigam funcionários 
que foram treinados ao longo do tempo; de modo geral, funcionários da 
melhor qualidade. Nas três superintendências em que tenho maior atuação e 
conheço os funcionários - as regionais de Montes Claros, de Pirapora e 
Almenara -, posso dizer que, ao longo do tempo, eles foram se adaptando às 
funções na área da administração pública, foram se especializando em folha 
de pagamento, etc. Então, um concurso como esse, feito em condições de 
igualdade com todos os demais funcionários, poderá afugentar pessoas 
competentes, que não terão chance de passar, porque estarão competindo 
em igualdade de condições com os mais altos profissionais, neste momento 
de grave desemprego por que passa o País. E não se pode nem mesmo 
impedir que profissionais de outros Estados da Federação venham para 
Minas Gerais fazer o concurso e ocupar essas vagas. Com isso, funcionários 
capazes e zelosos, mas que às vezes não tiveram tempo de freqüentar 
cursos específicos, podem acabar perdendo as suas vagas. 

Então, o apelo que fazemos é para que o Secretário da Educação, Prof. 
Murílio de Avelar Hingel, que está prestando inestimável serviço à educação 
em nosso Estado, administrando com grande capacidade a Pasta, reveja 
estes dois aspectos: o das serviçais e o dos servidores das 
superintendências e do órgão central da Secretaria. Que lhes seja dada uma 
oportunidade e, suspendendo esse concurso, possa estudar melhor a 
possibilidade de um trabalho nesta Casa. 

Concedo aparte ao Deputado Paulo Piau, que pacientemente aguarda a 
chance de se pronunciar. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)- Agradeço o aparte, parabenizando-o 
pelas colocações, sobretudo no que se refere à reforma proposta pelo 
Governo com relação à reorganização da Secretaria da Educação e da 
preocupação com o concurso- preocupação esta que deve ser de todos nós. 
Nisso, gostaria de acrescentar um ingrediente, Deputado: as contratadas e as 
designadas. Há pessoas ali com 1 O, 15, 20 anos de serviço. 

Em São Sebastião do Paraíso temos o exemplo de uma professora com 25 
anos de trabalho efetivo no Estado, e todo ano o seu contrato de trabalho é 
renovado. Se ela serviu para ficar 25 anos dando aulas no Estado, como será 
descartada sem nenhum direito, sem nenhuma regalia, se evidentemente já 
passou toda a sua vida produtiva ali? 

Portanto, a mesma preocupação que V. Exa. tem com as serviçais, com 
relação à exigência do concurso, temos em relação às contratadas e 
designadas, embora estejamos de acordo com a realização do concurso, 
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porque é constitucional e legal. 

Porém, com relação à primeira parte do pronunciamento de V. Exa., 
gostaria de dizer que nunca subimos a esta tribuna, nunca nos manifestamos 
contrários à passagem da UEMG e da UNIMONTES para a Secretaria da 
Educação. 

Estamos querendo discutir e aprofundar essa questão e trazer as pessoas 
que podem debater este assunto para darmos um passo seguro e votar 
conscientemente. Não sei se estamos pedindo demais. Se chegarmos a votar 
"sim" ou "não", alguém vai ganhar, pela passagem ou não, mas será que 
estamos conscientemente preparados para votar uma matéria de tamanha 
importância para o Estado de Minas Gerais? 

A única diferença no nosso discurso é esta. Acredito que pouca gente 
defenderia, desde que não houvesse prejuízo, a permanência na Secretaria 
de Ciência e Tecnologia. Portanto, um projeto dessa natureza pode correr 
nesta Casa com velocidade. Com uma semana, um projeto pode vir a esta 
Casa e ser aprovado. Portanto, não é questão de tempo. A nossa defesa é 
para que possamos discutir a matéria, que é muito importante, sem correr 
riscos. 

A principal função de uma universidade é o ensino. Uma universidade sem 
pesquisa e sem extensão é morta; vira fábrica de diplomas. Não queremos 
fábrica de diplomas. Toda universidade, seja pública, seja privada, que não 
realiza pesquisa nem extensão está fadada ao insucesso, porque não haverá 
crescimento. 

Perguntamos por que, no Estado de São Paulo, a USP, a UNESP e a 
UNICAMP estão vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia e há 
vinculação dos 9% de ICMS. V. Exa. disse que lá a situação é outra. 

Mas não sabemos se as situações são diferentes, ou se é uma questão 
ma1or da Constituição Federal. Esta é uma dúvida que me deixa sem 
condições de votar, sob pena de estar votando no escuro e cometendo algum 
equívoco. 

Concordo com as colocações de V. Exa., menos em que estejamos 
preparados para votar essa matéria. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Deputado Paulo Piau, sabemos que a 
pesquisa e a tecnologia são essenciais à universidade. Até achamos que a 
UNIMONTES está-se dedicando a pesquisa científica. Mas não podemos 
achar que essa é a principal finalidade da universidade. 

Não é a principal. Não sei se, em São Paulo, é, mas, em Minas, não é. 
Temos uma universidade plantada no Norte de Minas, que cresce para o 
Jequitinhonha. O Governador Itamar Franco instalou a UNIMONTES em 
Almenara. Esse foi um grande avanço para o ensino superior no vale do 
Jequitinhonha. Outras cidades, como Minas Novas, Capelinha, Turmalina, 
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desejam receber a UNIMONTES. Essa universidade sertaneja, cabocla, 
universidade de pé no chão é para prestar o inestimável serviço do ensino 
superior de qualidade com eficiência, como queremos que a UNIMONTES 
seja. Por isso o lugar dela é na Pasta da Educação. 

Na verdade, podemos dizer que a emenda já está aprovada por esta Casa. 
É até matéria vencida. O que V. Exa. está fazendo é quase um apelo para 
que se suspenda a apreciação. 

Mas vamos aprovar esse projeto e nos comprometemos a elaborar um 
projeto de lei com a mesma celeridade que aventa V. Exa., para consertar 
alguma coisa que, porventura, venha a acontecer em conseqüência dessa 
mudança. Mas essa mudança é uma grande aspiração do corpo universitário, 
do corpo direcional da UNIMONTES e, tenho certeza, da UEMG também, 
porque a Pasta da Educação é o lugar do ensino de nível superior das duas 
universidades. Pois não, Deputado Alvaro António. 

O Deputado Álvaro António* - Deputado Luiz Tadeu Leite, estou ouvindo 
com atenção o pronunciamento de V . Exa., que traz ponderaçóes sensatas, 
resultado da vivência política: duas vezes Prefeito de Montes Claros, 
Deputado Federal , Deputado Estadual. 

Em sua análise, parece que V. Exa. aceita a Emenda n° 3, que concede 
uma garantia àqueles funcionários que estão trabalhando não só na 
Secretaria da Educação, como também nas diversas Superintendências do 
nosso Estado. V. Exa. há de convir que essa emenda - aliás, foi até uma 
sugestão minha à Comissão de Educação desta Casa - vai corrigir uma 
anomalia que acompanha aqueles servidores, que não têm a garantia de ficar 
sediados nas Superintendências ou na Secretaria da Educação. 

Mas V. Exa. mostra, também, preocupação com o concurso públ ico, a 
coragem do Governador em executar, talvez, um dos maiores concursos 
públicos do País, com o objetivo de dar estabilidade aos funcionários mais 
humildes da Secretaria da Educação; muitos deles desempenham as funçóes 
de serviçais há mais de 20 anos. Isso, naturalmente, será coibido, e esta 
Casa estará atenta a uma certa garantia para esses funcionários. 

Com relação ao problema de a UEMG e a UNIMONTES irem para a 
Secretaria da Educação, acho que não há problema algum, porque o que foi 
votado nesta Casa é uma dotação orçamentária carimbada para ambas. 
Acho que o Deputado Paulo Piau não precisa temer que a UEMG ou a 
UNIMONTES sejam prejudicadas. 

Aproveitando o aparte, quero cumprimentar o Deputado Alencar da Silveira 
Júnior pela iniciativa do projeto que regulamenta os bingos em Minas Gerais, 
assegurando ao Estado uma arrecadação por meio dessa regulamentação e 
garantindo o trabalho de milhares de pessoas nessa área. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Concordo com V . Exa: a Emenda n° 3 
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corrige uma injustiça, porque os professores que estão em desvio de 
função - esse é o nome técnico - não o estão por vontade própria. Por um 
lado, certamente, quiseram, mas, por outro, a autoridade de então achou 
melhor que saíssem, por exemplo, da sala de aula e fossem prestar um 
serviço administrativo. Se estão prestando esse serviço e nele permanecem, 
é porque são competentes, senão teriam voltado para a sala de aula. E, se 
estão em desvio de função por vontade do chefe, é claro que não podem ser 
prejudicados. Foi de grande sensibilidade a emenda de V. Exa., ao garantir 
que essas pessoas possam ficar até a aposentadoria, sem ser prejudicadas. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite, 
quero cumprimentá-lo pela fala e pela grande liderança no Norte de Minas e 
no Jequitinhonha, como Prefeito de Montes Claros por duas vezes, como 
Deputado Federal e, hoje, como grande representante do Norte de Minas 
nesta Casa. 

Fazemos, também, um apelo ao Secretário Murílio Hingel: analise a 
possibilidade de adiar esse concurso, a fim de que os funcionários da 
educação não sejam prejudicados. 

Sabemos que são pessoas idôneas, lutaram muito por essa causa, que é 
promissora. São pessoas que temos de prestigiar; devem ganhar pontos 
nesse concurso. Acho que essas pessoas não podem, Deputado Tadeu 
Leite, ser prejudicadas: já deram a vida pela educação, pelos nossos filhos. 
Então, realmente, devem continuar a trabalhar pela educação e pelo Estado. 
Parabéns e muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)- Agradeço a V. Exa. ; estou 
ouvindo atentamente o pronunciamento do ilustre ex-Secretário, nosso Vice-
Líder nesta Casa, que tem prestado relevantes serviços a Minas Gerais. 

Quanto ao projeto em discussão, o 1.431 , devo dizer a V. Exa. que tive o 
prazer de apreciá-lo e de ser seu relator. Inicialmente, apresentamos a 
Emenda n° 2, assegurando todos os direitos e vantagens aos servidores 
designados que, até a data, encontravam-se injustiçados pelo próprio Estado. 
Corrigimos, sim, uma falha de longos anos, com a apresentação da Emenda 
n° 2, garantindo, constitucional e legalmente, amparo a todos os servidores 
da área da educação. 

Posteriormente, com muito carinho, examinei a Emenda no 3, do ilustre 
Deputado Álvaro Antônio, e cheguei à conclusão de que poderíamos inseri-la 
no relatório, garantindo a todos os servidores a permanência na Secretaria, 
na Superintendência, até sua aposentadoria. 

Isso, acima de tudo, faz parte do relatório. Devo dizer ainda mais a V. Exa.: 
o edital do concurso que está prestes a ser realizado tem, sem dúvida 
alguma, trazido a este Deputado e a todos nós noites maldormidas. Tenho, 
ilustre Deputado, perdido sono pelo que tenho ouvido das serviçais com 1 O, 
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15, 20 anos de trabalho. São pessoas analfabetas, sabem exclusivamente 
preparar a merenda e matar a fome dos alunos; são aquelas serviçais que 
permaneceram em cozinhas, em faxinas. Agora, estão disputando um cargo 
em igualdade de condições com as outras. O que não podemos fazer, como 
membro da Comissão de Educação, é deixar que ocorram flagrantes 
injustiças. 

Além das serviçais, ilustre Deputado, deparei, "data max1ma venia", com 
uma falha no edital. Já apresentamos ao Secretário - e a Comissão já 
aprovou - um requerimento, pedindo seja reavaliada a exigência de 
escolaridade mínima para os cargos de Auxiliar de Educação, Auxiliar de 
Secretaria 2 e Técnico de Educação. Existe uma grande divergência nesse 
sentido. Vou reproduzi-lo rapidamente para todos os interessados: "Significa 
dizer que uma pessoa com formação técnica na área de instrumentação 
cirúrgica, por exemplo, poderá participar do concurso para Auxiliar de 
Educação, e aquele que tem o curso colegial não estará habilitado ao mesmo 
concurso. Ocorre que, apesar dessa exigência direcionada, hoje o Estado 
não oferece mais esses cursos profissionalizantes, não existindo, inclusive, o 
curso para formação em Técnico de Educação." 

Então, além da preocupação de V. Exa. com as serviçais, além da 
preocupação em garantir, por meio das Emendas n°s 2 e 3, que iremos votar, 
precisamos informar o Secretário, que sempre teve sensibilidade, sobre as 
serviçais e sobre os questionamentos que estão sendo feitos. Temos que 
fazer isso por obrigação e temos a certeza absoluta de que a lei pode ser, 
acima de tudo, legal, constitucional, harmônica, quando atende ambas as 
partes. Este é o momento de resgatar todas as sementeiras da educação de 
Minas Gerais. São esses os nossos questionamentos. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Vamos encerrar, pedindo a aprovação do 
Projeto de Lei n° 1.431 , porque regulamenta as preocupações que trouxemos 
em relação ao pessoal serviçal e ao pessoal das superintendências regionais 
de ensino de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado AntOnio Júlio) - Não há outros oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Gostaria apenas de lembrar a V. Exa. o acordo 

que fizemos, de conversar com o Uder do Governo para que pudéssemos 
chegar a uma conclusão a respeito dessa matéria específica, ou seja, a 
transferência das duas Universidades. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, gostaria de 
esclarecer aos funcionários dos bingos que estão nos visitando hoje que, na 
parte da tarde, estaremos votando e aprovando esse projeto, porque acho 
que há consenso na Casa em relação a ele. Esse projeto vai estadualizar, vai 
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dar arrecadação, vai garantir o emprego dos senhores que nos visitam 
hoje e, acima de tudo, vai acompanhar o destino do jogo em todo o Brasil. 
Acho que o jogo é pouco discutido nesta Casa. Temos de discuti-lo mais, 
pois está no sangue do brasileiro. O jogo clandestino atende a poucos. Tenho 
certeza de que uma grande discussão nesta Casa será importante, com o 
apoio de V. Exa., que sempre deu toda a abertura para discutir e alinhavar 
um grande projeto nestes novos tempos. Quero agradecer a presença de 
todos. Nosso objetivo foi conquistado. Vamos deixar as faixas até a parte da 
tarde. Uma grande maioria trabalha na parte da tarde, por isso muitos vão 
estar ausentes, mas tenham a certeza de que essa luta é nossa, é desta 
Casa, é de quem acredita na seriedade, na arrecadação maior e no 
enriquecimento deste Estado. Lembramos aos senhores que a 
estadualização também dará uma segurança ao próprio apostador, pois 
haverá maior fiscalização. Tenho a certeza de que a seriedade vai reinar. 
Lembro ainda que o que aconteceu, na semana passada, na Caixa 
Econômica Federal , no Ministério Público e na Polícia Federal foi mais um 
"round" na briga entre Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. Só aqu i 
aconteceram essas apreensões, essas batidas. Tenho certeza de que aqui 
as liminares não foram conseguidas pelos bingos que estão funcionando 
hoje. Mas foram a Brasília, porque a justiça é soberana, sabe a hora certa de 
julgar. Os bingos estão reabertos, mas, para segurança maior, esta Casa tem 
de aprovar um projeto desta natureza e, acima de tudo, continuar o jogo em 
Minas Gerais. O jogo existe, mas o jogo às margens da sociedade atende a 
poucos. Muito obrigado, Sr. Presidente, por nos dar a condição de, mesmo 
antes do recesso, colocar esse projeto em pauta. Agradeço todos os 
Deputados, todas as Lideranças e todos aqueles que concordaram que esse 
projeto viesse à discussão, em 1° turno, no final de uma sessão legislativa . 

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

quórum para votação 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 668 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As quinze horas do dia dezenove de junho de dois mil e um, comparecem 

na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Allton Vilela, 
Ambrósio Pinto e Pinduca Ferreira. Havendo número regimental e estando 
presentes os Deputados Márcio Kangussu e Ermano Batista, o Presidente, 
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, dispensa a leitura 



z 
õ 

269 
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, em caráter de audiência pública, a discutir os principais problemas 
que afligem os municípios integrantes da AMEJE. Em seguida, o Presidente 
registra a presença dos seguintes convidados: Srs. Edmar AntOnio Godinho 
Pimenta, Diretor-Geral da CODEVALE; Maria de Fátima Rodrigues, Diretora 
de Acompanhamento e Avaliação da Ação Governamental da SEPLAN; 
Marcos Lemos, Presidente da AMAJE; Edson Figueiró, Presidente da 
AMEJE; Teófilo Barbosa Neto, Presidente da AMUC; José Edmar Cordeiro, 
Manoel Rodrigues Santos, José Alves de Oliveira, Cláudio Coelho, Valdir 
Meireles de Oliveira, Heitel Roberto, Antônio Marcos Nedir e Edailton Antônio 
Pimenta, respectivamente, Prefeitos Municipais de Setubinha, Chapada do 
Norte, ltaobim, Berilo, Comercinho, ltinga, Novo Cruzeiro e Angelãndia; João 
Nelson Pinto e Laécio Neves, respectivamente, Presidente da Câmara 
Municipal e Vereador por Berilo; José Viana Alves, Vereador por ltinga; Lídio 
Gonçalves, Assessor do Prefeito Municipal de Ponto dos Volantes, e Adriana 
Oliveira, Secretária Executiva da AMEJE. Em seguida, é designado o 
Deputado Allton Vilela para relatar o Projeto de Lei no 805/2000, em 1 o turno. 
Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado 
Aílton Vilela procede à leitura do parecer sobre o Projeto de Resolução n° 
754/99, o qual conclui por sua aprovação na forma do vencido no 1° turno. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
Deputado Dimas Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta 
audiência pública, tece os comentários iniciais. Em seguida, passa a palavra 
à Ora. Maria de Fátima Rodrigues, Diretora de Acompanhamento e Avaliação 
da Ação Governamental da SEPLAN, a qual discorre sobre o assunto e se 
envolve em amplo debate com os Deputados e os demais convidados. 
Encerrada essa fase, o Deputado Ermano Batista apresenta requerimento 
pedindo seja oficiado ao Diretor-Geral do DER-MG para providenciar o 
patrolamento e o encascalhamento das estradas vicinais da região do Vale 
do Jequitinhonha. O requerimento é aprovado. Em seguida, o Deputado 
Dimas Rodrigues passsa a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Ailton 
Vilela, e apresenta os seguintes requerimentos: solicitando que se encaminhe 
apelo ao Governador do Estado, para incluir, na lei orçamentária de 2002, 
recursos para atender os setores básicos nos municfpios integrantes da 
AMEJE e da AMAJE; pedindo seja oficiado ao Governador do Estado e ao 
Secretário do Trabalho, para se incrementar o programa da frente de trabalho 
em prol da região do Vale do Jequitinhonha; pleiteando seja oficiado ao 
Governador do Estado e ao Secretário de Agricultura, para exigir que as 
empresas, quando da renovação do contrato de plantação e exploração de 
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eucaliptos na região do Vale do Jequitinhonha, ofereçam as condições 
estruturais de reassentamento dos lavradores locais. Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Retomando a 
Presidência, o Deputado Dimas Rodrigues recebe os seguintes 
requerimentos do Deputado Aílton Vilela: solicitando seja oficiado ao 
Governador do Estado e ao Presidente da CEMIG, para se acelerar o 
processo de eletrificação rural da reg1ão do Vale do Jequitinhonha, pedindo 
seja oficiado ao Governador do Estado, ao Secretário de Transportes e ao 
Diretor-Presidente da COPASA-MG, para se viabilizarem as obras de infra-
estrutura de esgoto nas cidades da região do Vale do Jequitinhonha. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. O Presidente informa que os assuntos discutidos na reunião 
encontram-se registrados em 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 . 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aflton Vilela - Ambrósio Pinto - Pinduca 

Ferreira. 
ATA DA 788 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elbe Brandão, e os 
Deputados Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves, membros 
da supracitada Comissão. Encontram-se presentes também os Deputados 
Adelmo Carneiro Leão e Alencar da Silveira Júnior. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marcelo 
Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa o recebimento da seguinte correspondência: jornal "Vida em 
Destaque", órgão informativo do gabinete do Deputado João Leite; denúncia 
de Gilmar Pereira dos Santos pedindo providências desta comissão; 
denúncia da Sra. Sônia Maria da Silva Almeida; ofício da Sra. Miriam Nadim 
Abou-Yd, da FHEMIG; carta da Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos Humanos da Mulher de João Pessoa; denúncia de Eurides Gomes 
Pinheiro; convite da Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania para a 
reunião preparatória do Seminário sobre a Eficácia da Lei de Tortura; ofício 
da União Colegial de Minas Gerais; cartas de Antônia Ferreira Rocha, Ana de 
Almeida Correia Paulino e Carlos Cândido Teles; denúncia de Antônio 
Madalena Rosa. Na fase de discussão e votação de proposição que dispensa 
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a apreciação do Plenário da Assembléia, é submetido à votação o 
Requerimento n° 2.326/2001 , do Deputado Paulo Petterson. É aprovado o 
requerimento. Ato contínuo, inicia-se a fase de discussão e votação de 
proposições da Comissão, quando são aprovados requerimentos do 
Deputado Carlos Pimenta em que solicita seja realizada audiência pública 
para debater a Lei n° 13.432, de 1999; do Deputado Eduardo Brandão 
solicitando seja encaminhado ofício ao Chefe do Estado-Maior da PMMG 
com vistas a que, após as próximas aquisições de viaturas pela PM, esses 
veículos façam base nos Postos de Gasolina do Estado, principalmente na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte; dos Deputados Durval Ângelo e 
Edson Rezende solicitando seja reiterado pedido de informação ao 
Comandante-Geral da PMMG sobre o episódio de tentativa de desocupação 
da Fazenda Tangará, em Uberlãndia; seja encaminhado oficio ao 
Superintendente do Instituto Estadual de Florestas solicitando informações 
sobre o não-cumprimento de diligência determinada pelo Juiz da 12a Vara 
Federal; seja encaminhado oficio ao Secretário da Segurança Pública 
pedindo informações sobre a denúncia trazida a esta comissão por famílias 
de acampados da Fazenda Tangará; seja encaminhado oficio ao Secretário 
da Segurança Pública pedindo informações sobre o episódio ocorrido durante 
a visita de parlamentares mineiros a Uberlãndia em 25/6/98; dos Deputados 
Edson Rezende e Luiz Tadeu Leite solicitando seja formulado pedido ao 
Presidente da OAB-MG com vistas a que indique um advogado dativo entre 
os integrantes da Comissão de Direitos Humanos daquela seção para 
acompanhar o caso do Sr. Marconi Scarpelli; do Deputado Durval Ângelo 
solicitando visita desta Comissão à cidade de Nova Lima no dia 29 próximo, 
quando será realizada correição no Judiciário local; seja agendada audiência 
desta Comissão em Mutum para se discutir a grave situação de criminalidade 
violenta que acomete a região. A seguir o Deputado Edson Rezende avoca a 
si a relataria do Projeto de Lei n° 1.439/2001 , do Governador do Estado. A 
seguir, o Presidente informa que, nesta parte da reunião, a pedido do 
Deputado Luiz Tadeu Leite, serão ouvidos convidados que farão exposição 
sobre as diretrizes para a implantação do núcleo de criminologia e execução 
penal na região do vale do rio Doce; e será discutida, a pedido do Deputado 
Durval Ângelo, a construção do Centro de Reeducação dos Jovens 
Condenados da Região Metropolitana de Belo Horizonte- APAC Jovem. O 
Presidente compõe a mesa com os seguintes convidados: Sr. Eugênio 
Guimarães, Diretor Acadêmico; Luiz Alves Lopes e Prof. Fábio Alves Santos, 
e passa a palavra a cada um para suas exposições, conforme consta nas 
notas taqu igráficas. Cumprida a final idade 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 . 
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo. 

ATA DA 638 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CI~NCIA E TECNOLOGIA 
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Às dez horas do dia vinte de junho de dois mil e um, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Paulo Piau, Antõnio Carlos Andrada e 
Cristiano Canêdo, 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 Cristiano Canêdo, 
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 as matérias constantes na pauta. O 
Presidente registra a presença dos Srs. Mário de Assis, da FAPAEMG, 
Magda Campbell, da APPMG, e Roque Dias Ribeiro e Donizette Nunes 
Araújo, respectivamente, Prefeito e Vereador de União de Minas. O Deputado 
Cristiano Canêdo lê os oficios dos representantes da UEMG, dos Prefeitos e 
dos Vereadores dos municípios da AMEG, da AMOG e da ALAGO, dos 
Deputados Paulo Piau e Rêmolo Aloise, definindo posição pela efetiva 
estruturação da UEMG; da União Colegial de Minas Gerais encaminhando 
denúncias contra a Diretora da E.E. Governador Milton Campos; do Reitor da 
UFMG manifestando-se contrário aos projetos de lei que prevêem a reserva 
de vagas nas universidades públicas; e do Secretário de Educação 
informando, em resposta a requerimento da Comissão, que o inspetor escolar 
poderá afastar-se para férias-prêmio por 30 dias. O Presidente informa que 
no dia 30/5/2001 designou o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relatar o 
Projeto de Lei n° 1.500/2001 , o Deputado José Henrique para relatar o 
Projeto de Lei n° 1.502/2001 e o Deputado Antônio Carlos Andrada para 
relatar os Projetos de Lei n°s 1.519 e 1.545/2001 ; designou, no dia 
11/6/2001, o Deputado José Henrique para relatar o Projeto de Lei n° 769/99; 
no dia 12/6/2001 , o Deputado Antônio Carlos Andrada para relatar o Projeto 
de Lei n° 1.552/2001 ; no dia 13/6/2001 , o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para 
relatar as emendas ao Projeto de Lei n° 1.526/2001 ; e no dia 19/6/2001 , o 
Deputado Antônio Carlos Andrada para relatar o Projeto de Lei n° 
1.359/2001 . Esgotada a matéria destinada à 18 Parte da reunião, o 
Presidente passa à 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado 
Antônio Carlos, relator da Emenda de n° 1 ao Projeto de Lei n° 22/99, emite 
parecer pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Esse parlamentar, também relator do Projeto de Lei n° 
1.346/2001 , emite parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
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n° 2, que apresenta, ficando prejudicado o Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Cosntituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Na ausência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do Projeto de 
Lei no 1.351/2001 , o Presidente redistribui a proposição ao Deputado 
Cristiano Canêdo, que emite parecer pela aprovação da matéria, na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a 
discussão e à votação, é aprovado o parecer. O Deputado AntOnio Carlos 
Andrada, relator do Projeto de Lei n° 1.359/2001 , solicita prazo regimental 
para emitir seu parecer, o qual é acatado pelo Presidente. Esse parlamentar, 
também relator do Projeto de Lei n° 1.389/2001 , emite parecer pela rejeição 
da proposição, o qual, submetido a discussão e a votação, é aprovado. O 
Presidente passa à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de matérias de deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados os Projetos de Lei n°S 1.500 (relator: 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 1.502 (relator: Deputado José Henrique) e 
1.519, 1.545 e 1.552/2001 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada). 
Nessa fase, submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n°s 
2.298 e 2.299/2001 . O Presidente passa à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. São 
apresentados e aprovados dois requerimentos, sendo o primeiro do 
Deputado Mauro Lobo, solicitando reunião para debater o Projeto Veredas da 
Secretaria da Educação, e o segundo, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
solicitando reunião para debater o material pedagógico e a merenda escolar 
para o ensino médio público. A seguir, o Presidente submete a discussão e 
votação, sendo aprovadas, as redações finais dos Projetos de Lei n°S 1.227 e 
1.332/2000 e 1.445, 1.467 e 1.471 /2001 . 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, 28 de junho de 2001. 
Paulo Piau, Presidente -José Henrique - Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 538 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas e trinta minutos do dia vinte de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair 
Nogueira, Dilzon Melo, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério 
Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado lvair Nogueira, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
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apreciar a matéria constante na pauta. Informa, ainda, o recebimento de 
ofícios dos Srs. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda; José 
Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas; José Menezes Neto, 
Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social; 
Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa Econômica 
Federal ; Leopoldo Bessone, Diretor-Presidente da PREVIMINAS; Elvécio 
Lucas de Bastos Silva, Presidente da Camara Municipal de Pedro Leopoldo; 
Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa; Djalmir da Costa Bessa, 
Chefe de Gabinete do Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do 
Ministério da Agricultura e Abastecimento; de servidores públicos civis do 
Poder Executivo; e das Sras. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária 
Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e Eliane 
Fernandes da Silva, Diretora do Fundo Nacional do Meio Ambiente. A seguir, 
dá ciência do recebimento das seguintes proposições, para as quais 
designou os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 837 e 1.172/2000, 
1.431 e 1.464/2001 no 1° turno (Deputado Rogério Correia) ; 1.321/2000 no 1° 
turno e 1.415/2001 no 2° turno (Deputado Luiz Fernando Faria); 1.176/2000 
no 1° turno e 1.414/2001 no 2° turno (Deputado lvair Nogueira) ; 1.336/2000, 
1.485 e 1.522/2001 no 1° turno (Deputado Anderson Adauto); 321/99 no 1° 
turno, 605/99 no 2° turno e 1. 322/2000 no 1 o turno (Deputado Rêmolo 
Aloise); 54/99 no 1° turno e 1.152/2000 no 2° turno (Deputado Dilzon Melo); 
1.539/2001 em turno único (Deputado Mauro Lobo). Passa-se à 18 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A seguir, são 
aprovados, cada um por sua vez, após discussão e votação, os pareceres 
pela aprovação, em 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 1.321/2000 (relator: 
Deputado Luiz Fernando Faria) e 1.414/2001 (relator: Deputado lvair 
Nogueira); os pareceres pela rejeição, em 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 
1.364/2001 e 837/2000, bem como do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, a este projeto (relator: Deputado Rogério Correia); e 
os pareceres pela aprovação, em 1 o tu mo, dos Projetos de Lei n°s 
1.210/2000 na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração 
Pública, com as Emendas n°s 1 e 2, do relator, Deputado Dilzon Melo; 
1.273/2000 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Direitos Humanos 
(relator: Deputado Rêmolo Aloise); 1.388/2001 com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Luiz Fernando Faria, 
em virtude de redistribuição); 1.393/2001 (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 
1.396/2001 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social (relator: Deputado Rogério Correia); 1.420/2001 
com a Emenda n° 1, do relator, Deputado Rêmolo Aloise; 1.423/2001 com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
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(relator: Deputado Rêmolo Aloise); 1.464/2001 (relator: Deputado Rogério 
Correia) e 1.510/2001 (relator: Deputado I vai r Nogueira). O Projeto de Lei n° 
1.176/2000 (relator: Deputado lvair Nogueira) é convertido em diligência à 
Secretaria da Fazenda, por determinação do Presidente da Comissão. Após, 
o Deputado Rogério Correia, relator do Projeto de Lei n° 1.431/2001 , em 1° 
turno, apresenta parecer em que conclui pela aprovação da matéria com a 
Emenda n° 2, da Comissão de Administração Pública; e pela rejeição das 
Emendas n°s 1 e 3 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. Na fase de 
discussão, o Deputado Rêmolo Aloise apresenta a Emenda n° 4. Colocado 
em votação, é aprovado o parecer. A seguir, é aprovada, com voto contrário 
do relator, a Emenda n° 4, que é incluída pelo relator na nova redação do 
parecer. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e votação de proposições da Comissão. Colocados em votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, requerimentos do Deputado Ivo José, em 
que solicita seja realizada, em 28/6/2001 , reunião conjunta com a Comissão 
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, destinada a audiência pública 
para, juntamente com a Comissão de Vistoria e Controle da Câmara dos 
Deputados, cobrar soluções da Presidência da República em relação às dez 
piores estradas federais; do Deputado Mauro Lobo, em que solicita sejam 
convidados o Secretário de Habitação, o Presidente da COHAB-MG e o 
Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal para discutir a 
novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Variações Salariais -
FCVS - com relação aos contratos de financiamento habitacional firmados 
com a COHAB-MG; e do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita 
seja realizada audiência pública, com a presença do Secretário da Fazenda e 
de representantes do Tribunal de Contas e da Associação Mineira de 
Municípios - AMM -, para obter informações sobre diversas diferenças 
encontradas na mensagem de prestação de contas enviada à Assembléia, 
referente ao ano de 2000, como entre valores de transferência condicional 
aos municípios e sua taxa de crescimento real, a evolução da receita 
tributária, de ICMS e outras. 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 . 
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - Ambrósio Pinto - Eduardo 

Brandão. 
ATA DA 39a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, 
Djalma Diniz e Aflton Vilela (substituindo este ao Deputado Amilcar Martins, 
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por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Glycon 
Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. Prosseguindo, o Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Djalma Diniz o 
Projeto de Lei Complementar n° 28/2000, os Projetos de Lei n°s 962/2000, 
1.468, 1.476, 1.483, 1.484, 1.489 e 1.499/2001 e ao Deputado Aílton Vilela os 
Projetos de Lei n°s 923/2000, 716/1999, 994/2000, 1.391 , 1.403, 1.440 e 
1.474/2001 . Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se à 1a 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 do Projeto de Lei Complementar 
n° 28/2000 (relator: Deputado Djalma Diniz) e dos Projetos de Lei n°s 
923/2000 (relator: Deputado Aílton Vilela) e 962/2000 (relator: Deputado 
Djalma Diniz). Passa-se à 2a 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 716/99, 994/2000, 1.391 , 1.403, 1.440 e 
1.474/2001 (relator: Deputado Aílton Vilela); 1.468, 1.476, 1.483, 1.484, 1.489 
e 1.499/2001 (relator: Deputado Djalma Diniz). Após, o Presidente sugere 
aos membros da Comissão que as reuniões ordinárias passem a ser às 
quartas-feiras, às 14h30min, o que é acatado pelos Deputados presentes. 
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 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins - Dalmo Ribeiro Silva. 

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

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Sargento Rodrigues, pretende 
seja declarado de utilidade pública o Marianense Futebol Clube - MFC -, com 
sede no Município de Mariana. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

A ent1dade em causa visa a agregar crianças da localidade em torno dos 
ideais do bem, da ordem e da cidadania, bem como promover seu 
desenvolvimento cultural, educacional e social. 

Para atingir tais objetivos, real iza reuniões e eventos de caráter cívico, 
social e cultural, estimulando a solidariedade entre seus associados e 
buscando a integração dos menores na sociedade. 

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

1.508/2001 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2001 . 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.561/2001 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Menezes, o projeto de lei em tela propõe seja 
declarada de utilidade pública a Associação Cultural ltabira Século XXI , com 
sede nesse município. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. Cabe agora a este órgão 
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Cultural ltabira Século XXI é uma entidade sem fins 

lucrativos, que tem como finalidade realizar projetos culturais, ambientais e 
educacionais que contribuam para o desenvolvimento do município, bem 
como estimular ações com o mesmo propósito. 

Para alcançar tais objetivos, desenvolve em âmbito local e nacional , 
projetos culturais e artlsticos nas áreas de literatura, artes cênicas, dança, 
mus1ca, artes plásticas, artesanato; programas de qualificação em 
planejamento e gestão, produzindo e difundindo trabalhos escritos e 
audiovisuais, ofertando cursos, conferências e seminários; programas 
relacionados com o turismo sustentável, mediante projetos de proteção ao 
patrimônio histórico, cultural e ambiental, planejamento urbano, ecovilas, 
entre outros; programas e projetos que incentivem a promoção da ética, do 
voluntariado, de políticas públicas e de atividades privadas com 
responsabilidade social. 

O reconhecimento da instituição como sendo de utilidade pública 
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certamente fortalecerá o trabalho que vem sendo desenvolvido. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.561 /2001 na 

forma original. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 2001 . 
José Henrique, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.304/2001 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Administração Pública, a proposição em tela 

requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais informações sobre a 
situação em que se encontra a anulação de pena requerida pelo Cadete PM 
Lisandro Antônio Fernandes Sodré, n° 119.580.9, lotado na 28 Companhia 
Independente. 

Publicada em 7/6/2001 , vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos 
termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme dispõe o art. 34 do Estatuto dos Militares, "Comando é a soma 

de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar é investido 
legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar. O 
comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa 
impessoal, em cujo exercício o militar se define e se caracteriza como chefe". 

A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, 
contravenção ou transgressão disciplinar - assunto de que trata, em essência 
- a proposição analisada, sendo competentes, no caso, para determinar o 
afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da função, os 
Comandantes, os chefes e os Diretores, na conformidade da legislação ou 
regulamentação específica de cada Força Armada. 

O militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato 
administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou 
interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo 
regulamentação específica de cada Força Armada. 

Ainda em relação ao assunto, a Constituição Federal dispõe, no inciso 
XXXIV, "a", art. 5°, que "são a todos assegurados, independentes ao 
pagamento de taxas: -o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 
de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder" . 

Portanto, a Constituição Federal e o Estatuto dos Militares assegura a 
qualquer militar o direito de petição em defesa de atos administrativos ou 
disciplinares com os quais ele se sinta prejudicado, e, ao que relata a 
proposição, esse procedimento foi adotado pelo Cadete PM Lisandro 
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Antonino Fernandes Sodré. 

Após tais considerações, só nos resta dizer que não cabe a este Legislativo 
ingerir em atos internos de outro Poder, pois, conforme estabelece o art. 2° 
de nossa Carta Magna, "são Poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário". Ademais, porque a 
prerrogativa de fiscalização, que lhe confere a Constituição mineira, é de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Estado e das entidades da administração indireta. 

Por conseguinte, consideramos inconveniente o envio do pedido de 
informação proposto. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 

2.304/2001 . 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de julho de 2001 . 
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Olinto Godinho -

Mauri Torres- Wanderley Ávila- Álvaro Antônio. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA 12 DE JULHO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 363 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e um, comparecem 
no Teatro os Deputados Edson Rezende e Durval Ângelo, membros da 
supracitada Comissão. O Presidente, Deputado Edson Rezende, declara 
aberta a reunião, procede à leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada, e a subscreve, solicitando ao Deputado Durval Ângelo que a 
subscreva também. O Presidente informa que a reunião se destina a discutir, 
a seu pedido, a eficácia da Lei Federal n° 9.455, de 1997, que define os 
crimes de tortura, e procede à leitura da seguinte correspondência: da 
Secretária de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, convidando para a 
cerimônia de assinatura de convênio com a Sucesu-MG e o Comitê de 
Democratização da Informática, para instalação da Escola de Informática e 
Cidadania, dia 25, às 10 horas; exemplar de informativo encaminhado pelo 
Deputado Rogério Correia e pela Vereadora Neila Batista; carta do detento 
Adelmo Pereira dos Santos, pedindo ajuda desta Comissão; denúncias 
protocoladas nesta Comissão de Françoise Jacqueline Madeleine Bavay e 
Wesley dos Anjos, pedindo providências; ofícios da Secretária de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos, respondendo aos Otrcios n°s 381 e 562, 
desta Casa, referentes aos Requerimentos n°s 1.832 e 2.045/2001, que 
tratam, respectivamente, do livramento condicional do sentenciado Walter 
Ferreira Gomes e da denúncia de agressão contra Rildo Luiz Dias; do 
Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN-MG - e da Associação 
Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas - ABEAD -, convidando para 
a abertura do Momento Cultural do 111 Encontro Mineiro de Prevenção e 
Tratamento da Dependência Química, em 22 de junho; ofício do Cel. PM 
Geraldo Arnaldo Doro Pereira, Comandante-Geral da PMMG, reportando-se 
ao Ofício n° 917/2001 , que trata do Requerimento n° 2.201 /2001 , desta 
Comissão, sobre denúncias de violência no Aglomerado Santa Lúcia; ofícios 
do Secretário de Estado da Segurança Pública, respondendo aos 
Requerimentos n°s 1.833 e 2.062/2001 , desta Comissão, os quais tratam, 
respectivamente, do envolvimento da advogada Karine Baião Abreu nos 
episódios que especifica e dos detentos portadores do vírus HIV da cadeia 
pública de Sete Lagoas; convite para o Seminário Hospitais Psiquiátricos: 
Saídas para o Fim, a ser real izado em 27, 28 e 29 de junho, na Associação 
Médica. Em seguida, o Presidente convida a compor a Mesa os Srs. Antônio 
Aurélio Santos, Promotor de Justiça; Mateus Afonso, Coordenador de 
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Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Nedens 
Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça; Cicero Milton Martins 
Oliveira, representante do Secretário de Estado da Segurança Pública; 
Deputado Nilmário Miranda; Heloísa Grecco, representante do Movimento 
Tortura Nunca Mais, e o Subten. Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da 
Associação dos Praças e Bombeiros Militares de Minas Gerais. O Presidente 
tece suas considerações iniciais e passa a palavra para todos os membros 
da Mesa, cada um por sua vez, e, em seguida, para os participantes, 
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, 4 de julho de 2001 . 
Edson Rezende, Presidente - Elbe Brandão - Marcelo Gonçalves - Luiz 

Tadeu Leite. 
ATA DA 128 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de junho de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, 
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente, 
também, o Deputado Márcio Cunha. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a debater com os convidados o andamento das obras de extensão 
da Avenida Pedro 11, já autorizadas e liberadas pelo Banco Central e pelo 
Senado Federal , com recursos do extinto Fundo SOMMA. Em seguida, o 
Presidente convida a compor a Mesa a Sra. Neuza Santos, Vereadora e 
Administradora da Regional Barreiro, e os Srs. Robson Napier, 
representando o BDMG; Carlos Henrique Cardoso Medeiros, Secretário 
Municipal de Coordenação de Gestão da Regional Noroeste; Nelson Reis, 
Gerente Operacional da Secretaria Municipal de Estrutura Urbana; Sérgio 
Alvarenga, Assessor Técnico da Secretaria Municipal de Estrutura Urbana; 
Antônio Alves da Silva, representante do Movimento SOS Anel Rodoviário; 
Altamir Soares Filho, representando o Sr. José Élcio Santos Montese, do 
DNER. Após, o Presidente passa a palavra ao autor do requerimento, 
Deputado Márcio Cunha, para suas considerações iniciais. Em seguida, abre-
se amplo debate entre os convidados e os parlamentares. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 



Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana. 

ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
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As quinze horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Aílton Vilela, 
Ambrósio Pinto e Pinduca Ferreira. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aflton Vilela, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. Em seguida, é designado o Deputado 
Pinduca Ferreira para relatar o Projeto de Lei n° 979/2000, do Governador do 
Estado, em 1° turno. Passa-se à 2a Parte da Ordem do Dia, com a discussão 
e votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto procede à leitura do Parecer para 
o 1° Turno do Projeto de Lei Complementar n° 35/2001 , em que conclui pela 
aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Após, passa-se à discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 2.319/2001 , do 
Deputado Djalma Diniz, e 2.331 /2001 , da Deputada Maria Olívia . Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela -Ambrósio Pinto. 

ATA DA 61a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de junho de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio 
Avelar, Antônio Andrade, Maria José Haueisen e Miguel Martini , membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados lvair Nogueira, 
Anderson Adauto, Eduardo Brandão e José Henrique. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado José Milton, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Miguel Martini, 
dispensa a leitura das atas das reuniões anteriores, as quais são dadas por 
aprovadas e são subscritas pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e discutir, em audiência pública, o Projeto de Lei n° 1.162/2000, do 
Deputado Fábio Avelar, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e 
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flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado 
e dá outras providências. Na seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à 
23 Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação das proposições sujeitas 
à deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente submete a discussão e 
votação o Projeto de Lei n° 1.331/2000, em turno único, que é aprovado. A 
seguir, coloca em votação o Requerimento n° 2.259/2001 , do Deputado 
Pinduca Ferreira, que é aprovado, com voto contrário do Deputado Miguel 
Martini. Na 38 Fase da Ordem do Dia, são votados e aprovados os seguintes 
requerimentos: do Deputado Fábio Avelar, solicitando visita "in loco" a São 
Sebastião das Águas Claras, para averiguar os prejuízos ambientais 
provocados pelo deslizamento da barragem da Mineração Rio Verde; 
formular apelo ao Governador do Estado para que seja revogado o Decreto 
no 38.744, de 1997; da Deputada Maria José Haueisen, solicitando formular 
apelo ao Governador do Estado para a celebração do convênio com o Banco 
alemão KFW, por meio do qual o Estado receberá os recursos necessários à 
implantação do Programa de Proteção da Mata Atlântica em Minas -
PROMATA -; formular apelo ao Ministro do Meio Ambiente, ao Presidente da 
Câmara de Gestão da Crise de Energia e ao Presidente da República, para 
imediata alteração da Medida Provisória n° 2.152-2, de 1°/6/2001 ; audiência 
pública em conjunto com a Comissão de Saúde para discutir o Projeto de Lei 
n° 1.337/2000; do Deputado Márcio Cunha, solicitando audiência pública em 
conjunto com a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, para ouvir a 
Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais -
AGminas -, sobre a implementação de programas ambientais; audiência 
pública em conjunto com a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia e a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, para discutir a 
construção do planetário de Belo Horizonte; do Deputado Carlos Pimenta, 
solicitando audiência pública para discutir, com convidados, a construção, 
pela CODEVASF e DENOCS, de barragens no Norte de Minas; do Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando convidar o Presidente da FEAM, Sr. 
lvon Borges, para esclarecer os critérios de aquisição de licenciamento 
ambiental; da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando audiência pública 
para discutir o projeto de loteamento e construção de empresas na Via do 
Minério; do Deputado Luiz Menezes, solicitando audiência pública para 
discutir, com convidados, o cumprimento das condições resultantes do 
acordo entre a CVRD, o Ministério Público, a FEAM e a Prefeitura de ltabira, 
para liberação de Licença de Operação Corretiva - LOC -; do Deputado 
Wanderley Ávila, solicitando audiência pública, no Município de Mariana, para 
discutir a questão do saneamento básico dessa cidade; dos Deputados 
Rogério Correia, Maria José Haueisen, Miguel Martini e Fábio Avelar, 
solicitando audiência pública para discutir, com convidados, a tragédia 
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ambiental ocorrida em São Sebastião das Águas Claras com o 
rompimento da barragem da Mineração Rio Verde. Prosseguindo, o 
Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. Willer Hudson Pós, 
Diretor-Geral do IGAM; Isabel Zanúncio, Assessora de Diretoria de Pesca do 
IEF; Gilberto Sales e Márcia Pinheiro Tavares, respectivamente, Chefe do 
Departamento de Pesca e técnica do IBAMA; Capitão Arley Gomes de Lagos 
Ferreira, Assessor de Meio Ambiente do Estado-Maior da Polícia Militar; 
Gilmar Bastos Santos, Professor do Mestrado de Zoologia de Vertebrados da 
PUC-Minas; Alexandre de Lima Godinho, Professor; Raimundo Ferreira 
Marques, Presidente da Federação de Pescadores do Estado de Minas 
Gerais; Waldir Morato, Consultor Técnico da Assessoria Técnico-Legislativa 
da Procuradoria-Geral do Estado; e Bárbara Johnsen, Secretária Municipal 
de Meio Ambiente de Três Marias. Em seguida, o Presidente passa a palavra 
ao Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que motivou a reunião, 
para as considerações iniciais e 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 aos 
convidados e parlamentares pela presença, 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 . 
José Milton, Presidente - Fábio Avelar - Maria José Haueisen - Miguel 

Martini. 
ATA DA 543 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados lvair Nogueira, Eduardo 
Brandão (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por indicação da 
Liderança do PMDB), Ambrósio Pinto (substituindo o Deputado Dilzon Melo, 
por indicação da Liderança do PTB) e Rogério Correia, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento dos ofícios 
enviados pelos Srs. Itamar Franco, Governador do Estado; Humberto Souto, 
Presidente do Tribunal de Contas da União; Rodrigo Sousa de Albuquerque, 
Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Eduardo Nepomuceno de Sousa e Walter 
Freitas de Morais Júnior, Promotores de Justiça do Patrimônio Público; Marco 
Antônio Marques de Oliveira, Secretário de Estado de Transportes e Obras 
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Públicas; José Pedro Rodrigues de Oliveira , Presidente do BDMG; José 
Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de 
Assistência Social; Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da 
Caixa Econômica Federal. O Presidente informa, ainda, o recebimento das 
seguintes proposições, bem como os relatores a que foram distribuídas: 
Projetos de Lei n°s 1.540/2001 e 1.310/2000, no 1° turno, e 601/99, no 2° 
turno (relator: Deputado Rogério Correia); 324/99, no 2° turno (relator: 
Deputado Mauro Lobo); 269/99, no 2° turno (relator: Deputado Luiz Fernando 
Faria); 719/99, 1.124 e 1.300/2000, no 2° turno: (relator: Deputado lvair 
Nogueira); 1.364, no 1° turno (relator: Deputado Dilzon Melo}; 1.230/2000, no 
2° turno e Projeto de Lei Complementar n° 37/2001 , no 1 o turno (relator: 
Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. A seguir, são aprovados em 2° turno, cada 
um por sua vez, após discussão e votação, os pareceres sobre os Projetos 
de Lei n°s 54/99, (relator: redistribuido ao Deputado Ambrósio Pinto), o qual 
conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, apresentada; 
1.415/2001 (relator: redistribuido ao Deputado Ambrósio Pinto), o qual conclui 
pela aprovação da matéria na forma proposta; em 1° turno, os Projetos de Lei 
n°s 1.336/2000 (relator: redistribuido ao Deputado Rogério Correia), o qual 
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 5, da Comissão 
de Constituição e Justiça; 1.509/2001 (relator: redistribuído ao Deputado 
Eduardo Brandão), o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 38 Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
da Comissão. É aprovado, após a votação, requerimento do Deputado 
Rogério Correia, solicitando a realização de audiência pública, para que a 
Comissão que apura irregularidades do sistema financeiro estadual 
demonstre os resultados obtidos na referida investigação. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de julho de 2001. 
Mauro Lobo, Presidente - lvair Nogueira - João Pinto Ribeiro - Rogério 

Correia. 
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ATA DA 668 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Ás quatorze horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e um, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Hely 
Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira, Cabo Morais e Cristiano Canêdo, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Brandão, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A reunião tem por 
finalidade apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência informa aos 
membros da Comissão o recebimento das seguintes proposições, bem como 
os relatores a quem foram distribuídas: Projeto de Lei n° 15/99, no 2° turno, 
ao Deputado Sebastião Navarro Vieira; Projeto de Lei n° 496/99, no 2° turno, 
ao Deputado Hely Tarqüínio; Projeto de Lei n° 1.291 /2000, no 1° turno, ao 
Deputado Sargento Rodrigues; Projeto de Lei n° 1.371/2001, no 2° turno, ao 
Deputado Cristiano Canêdo; Projeto de Lei n° 1.431/2001 , no 2° turno, ao 
Deputado Cristiano Canêdo. Passa-se à 1 a Fase da ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia. O Presidente retira de pauta o Projeto de Lei n° 
1.431/2001, do Governador do Estado, no 2° turno, por não cumprir os 
pressupostos regimentais e anuncia que continua em discussão, no 2° turno, 
o parecer do Deputado Hely Tarqüínio pela aprovação do Projeto de Lei n° 
1.095/2000, na forma do vencido no 1 o turno. Posto em votação, é o parecer 
aprovado. Também continua em discussão o parecer do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, relator do projeto de Lei n° 1.449/2001 , no 1° turno, que 
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 4, que 
apresenta. Posto em votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o 
Deputado Cristiano Canêdo, relator do Projeto de Lei n° 1.454/2001 , no 1 o 
turno, emite seu parecer pela aprovação da proposição na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 5, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Posto em votação, é o parecer 
aprovado. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. São 
postos em votação e aprovados os Requerimentos n°s 2.328, 2.333, 2.334 e 
2.337/2001 . Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. O Deputado Eduardo Brandão passa a 
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Presidência ao Deputado Hely TarqOinio e apresenta requerimento em 
que solicita seja realizada audiência pública da Comissão, no Plenário desta 
Casa, com a finalidade de avaliar, analisar e debater a chamada modalidade 
recolhimento do ICMS "simples" e sua extensão para outros segmentos da 
sociedade. Posto em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissao para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Sargento Rodrigues -

Cabo Morais. 
ATA DA 41 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil e 
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, 
Amilcar Martins e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Djalma 
Diniz, por indicação da Liderança do PSD), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Glycon 
Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Prosseguindo, o Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado 
Amilcar Martins o Projeto de Resolução n° 754/1999, os Projetos de Lei n°s 
268/99, 358/99, 531/99, 955/2000, 1.238/2000, 1.498/2001 e ao Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, os Projetos de Lei n°s 1.030/2000, 1.313/2000, 1.504, 
1.505, 1.506, 1.507/2001 . Encerrada a 18 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 do Projeto de 
Resolução n° 754/99 e os Projetos de Lei n°S 268, 358, 531/99, 955, 
1.238/2000 e 1.498/2001 (relator: Deputado Amilcar Martins). Passa-se à 28 

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
matéria de deliberação conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
n°S 1.030, 1.313/2000, 1.504, 1.505, 1.506 e 1.507/2001 (relator: Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 28/6/2001 , às 14h30min, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela- Dimas Rodrigues. 



ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

288 

Às quinze horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Maria Olívia, Márcio 
Cunha e Pastor George, membros da supracitada Comissão. Registra-se a 
presença do Deputado José Milton. Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Pastor George, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião se 
destina a debater a exploração das águas minerais no Município de São 
Lourenço e a tratar de assuntos de interese da Comissão. Em seguida, a 
Presidência passa a ler a correspondência encaminhada pelo Deputado 
Federal Geraldo Magela, Presidente da Conferência Parlamentar das 
Américas, contendo a Declaração Parlamentar de Québec, o plano de ação 
adotado nessa oportunidade e a Declaração do Comitê Executivo da Rede de 
Mulheres Parlamentares das Américas, que se reuniu em 17 de abril. Em sua 
declaração, os parlamentares reafirmam que é essencial que sejam 
associados aos processos de integração regional, por meio da instauração de 
diálogo constante com as instâncias executivas do continente. De fato, 
compete aos parlamentares e às respectivas Assembléias suscitar o debate 
público sobre as implicações vinculadas à integração do nosso continente, a 
fim de divulgar as expectativas e as preocupações de nossos concidadãos 
aos Chefes de Estado e de Governo. A seguir, a Presidência passa à fase de 
designação de relatores e informa que avocou a si a relataria do Projeto de 
Lei n° 1.351/2001 , do Deputado Márcio Cunha, que autoriza o Poder 
Executivo a estabelecer o Calendário Estadual de Eventos Culturais e 
Turismo. Em seguida, passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes requerimentos: 
do Deputado Márcio Cunha, pedindo a realização de uma audiência pública 
com a Comissão de Meio Ambiente para que seja ouvida a Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais - AGMINAS -; 
pleiteando se realize uma reunião com a Comissão de Educação, para 
discutir a construção do Planetário de Belo Horizonte; postulando a 
realização de uma audiência pública para que a Cooperativa de Trabalhos 
dos Profissionais em Turismo possa mostrar seu trabalho; do Deputado 
Pastor George, pedindo a realização de uma audiência pública para debater 
a Área do Livre Comércio das Américas - ALCA -, os riscos e os benefícios 
da participação do Brasil; solicitando seja feita uma visita desta Comissão 
com os órgãos públicos ligados à área de meio ambiente às dependências da 



z 
õ 

289 
fábrica da Nestlé (Empresa de Águas de São Lourenço), na cidade de 
São Lourenço, para verificar a procedência ou não das denúncias de 
superexploração das águas daquele município; do Deputado Antônio Carlos 
Andrada, pedindo seja realizada audiência pública com a participação dos 
representantes de associações de classe, sindicatos e lideranças políticas do 
Município de Ubá, para ouvir dessas autoridades informações a respeito do 
movimento público que vem sendo empreendido a fim de exigir dos Governos 
Estadual e Federal medidas emergentes para alavancar o desenvolvimento 
da região. A seguir, a Presidência registra a presença dos seguintes 
convidados: Srs. ldimilson Mesquita e Reginaldo Gomes, representantes da 
AMBIGEO- Projetos e Consultoria; Marcelo Marques e Roberto Parlato, da 
Empresa de Águas de São Lourenço; Edvar Abreu, Diretor do DNMP; 
Luciana Felício Pereira, Superintendente da Secretaria de Meio Ambiente; 
Mauro da Costa Vai , Presidente do Comitê da Bacia do Paraopeba; Tenório 
Cavancanti, ex-Prefeito Municipal de São Lourenço; Hugo Seara Augusto 
Moreira, representante do Movimento da Cidadania pelas Águas; Vereadores 
da Câmara Municipal de São Lourenço; Evaldo José Ambrósio, José 
Hortêncio Vieira, Cássio Mendes. Em seguida, a Presidência passa a palavra 
ao Deputado Pastor George, autor do requerimento que motivou a reunião. 
Segue-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 
extraordinária, a ser realizada no dia 28 próximo, às 15 horas, no Plenarinho 
IV desta Casa, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Maria Olivia, Presidente- Fábio Avelar- Márcio Cunha - João Paulo. 

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS TAXAS 
As dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de junho 

de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio 
Cunha, Márcio Kangussu, Sebastião Costa e João Leite (substituindo este ao 
Deputado Miguel Martini , por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, 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 proposições da Comissão. Sobre a mesa requerimento do Deputado 
Paulo Piau solicitando a realização de reunião da Comissão para se obterem 
subsidias para o relatório final e apresentar-se o quadro comparativo de 
taxas aplicadas em outros Estados da Federação, com as seguintes 
autoridades: Moacir Kohl , Vice-Presidente do Estado do Mato Grosso do Sul; 
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Sebastião Mauro Figueiredo Silva, Presidente da Confederação Nacional 
de Dirigentes Logistas - CNDL -; Saulo Miranda Pinto, Coordenador Político 
do CNDL; Frank Sinatra, Vice-Presidente da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Logistas de Minas Gerais; Milton Reis, Vice-Presidente da 
Federação da CDL; Carlos Alberto Santos Oliveira, Coordenador de Meio 
Ambiente da FAEMG; José Arnaldo Cardoso Penna, Presidente da 
Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais. 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, 3 de julho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 28 Parte (Ordem do 
Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de 
Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1. 189/2000; votação 
do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda n° 1; rejeição; 
votação das Emendas n°s 2 e 3; aprovação - Suspensão e reabertura da 
reunião - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.539/2001 ; 
discurso do Deputado Miguel Martini; encerramento da discussão; 
requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu, Adelmo Carneiro Leão e 
Sebastião Costa; deferimento; votação do projeto, salvo emendas, 
subemendas e destaques; aprovação; votação das emendas e subemendas 
com parecer pela aprovação, salvo destaques; aprovação; prejudicialidade 
das Emendas n°s 5, 17, 57, 58 e 59; votação das emendas com parecer pela 
rejeição, salvo destaques; rejeição; votação da Emenda n° 2; discurso do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão; rejeição; verificação de votação; 
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; chamada para 
recomposição do número regimental; existência de quórum para votação; 
renovação da votação da Emenda n° 2; rejeição; verificação de votação; 
ratificação da rejeição; votação da Emenda n° 4; discurso do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão; rejeição; verificação de votação; ratificação da 
rejeição; votação da Emenda n° 7; discursos dos Deputados Adelmo Carneiro 
Leão e Miguel Martini; rejeição; verificação de votação; ratificação da 
rejeição; votação da Emenda n° 20; rejeição; votação da Emenda n° 21 ; 
discursos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Mauro Lobo; aprovação; 
votação da Emenda n° 24; discurso do Deputado Miguel Martini; rejeição; 
votação da Emenda n° 26; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 50 e 
54; votação da Emenda n° 32; discurso do Deputado Carlos Pimenta; 
aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 8, 13 e 25; votação da Emenda 
n° 34; discurso do Deputado Carlos Pimenta; rejeição; verificação de votação; 
ratificação da rejeição; votação da Emenda n° 39; discurso do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem; leitura da emenda; aprovação; 
votação da Emenda no 40; aprovação; votação da Emenda n° 91 ; rejeição; 
votação da Emenda n° 99; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão; 
rejeição; votação da Emenda n° 1 07; discurso do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da 
Emenda n° 114; rejeição; votação da Emenda n° 115; rejeição; votação da 
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Subemenda n° 1 à Emenda n° 60; questão de ordem; leitura da 
subemenda; discurso do Deputado Miguel Martini ; rejeição; verificação de 
votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda n° 60; rejeição; votação 
da Subemenda n° 1 à Emenda n° 69; rejeição; votação da Emenda n° 69; 
rejeição; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 02; rejeição; votação da 
Emenda n° 102; questão de ordem; leitura da emenda; discurso do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão; rejeição; verificação de votação; ratificação da 
rejeição - Prorrogação da reunião - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
n° 951/2000; discurso do Deputado Miguel Martini; apresentação da Emenda 
n° 1; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Geraldo Rezende 
e Antônio Andrade; 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° 1.485/2001 ; aprovação - Discursos dos 
Deputados Geraldo Rezende e Miguel Martini - Questões de ordem -
Requerimento do Deputado Sebastião Costa; deferimento; discurso do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira - Questões de ordem - Discussão e 
Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n°s 951 , 1.208 e 1.246/2000, 1.431, 1.485, 1.511 e 
1.539/2001 ; aprovação - Questões de ordem - Encerramento. 

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

Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar-
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüfnio - 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 Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo 
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz 
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 9h15min, a lista de 

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

18 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 28 Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria 
constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 50 minutos, 

para entendimentos entre os Líderes sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.189/2000, 

do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre as empresas de asseio e 
conservação e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Turismo opinou por sua 
aprovação. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do 
projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou 
o projeto à Comissão de Turismo, que opina pela rejeição das Emendas n°s 2 
e 3. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, as Emendas n°s 2 e 3. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1° turno , o Projeto de Lei n° 
1.189/2000, com as Emendas n°s 2 e 3. À Comissão de Turismo. 

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

para entendimentos entre os Líderes sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

turno único, do Projeto de Lei n° 1.539/2001 , do Governador do Estado, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o 
exercício de 2002. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1, 8, 12, 15, 18, 19 a 24, 27, 29, 
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31 , 35, 36, 41 , 43, 44, 47, 51 , 54, 55, 61 , 70, 71 , 83, 84, 91, 95, 96, 100, 
106 e 1 08; com as subemendas que receberam o n° 1, que apresenta, às 
Emendas n°s 5, 17, 57, 58 a 60, 69 e 102; e com as Emendas n°s 110 a 117, 
que apresenta; 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. Em discussão, 
o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o momento é 
de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Se a grande maioria 
das emendas apresentadas for aprovada, teremos avançado bastante na 
feitura de um instrumento balizador do orçamento público, que será 
apresentado até setembro. A cada ano estamos tendo a satisfação de 
perceber que, cada vez mais, esta Casa se interessa pelos instrumentos de 
planejamento público, quer seja a LDO, quer seja o orçamento público. 

O Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG- ainda carece de mais 
atenção e só é apresentado pelo governo que entra. Como vamos apresentar 
o próximo PPAG, já que vamos reassumir o Governo de Minas Gerais, ele 
será elaborado de acordo com a expectativa da sociedade. 

Por outro lado, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -
nunca foi levado a sério neste Estado e precisa de uma atenção maior. Mas, 
considerando que já houve um grande avanço na votação do orçamento do 
ano passado- algumas correções serão feitas nessa LDO, e outros avanços 
ficarão para depois - , queremos lembrar apenas que o Executivo não está 
fazendo a sua parte quando deixa de disponibilizar a informação do SIAFI. A 
LDO, como a própria lei no Estado de Minas Gerais, obriga o Governo a dar 
informações à sociedade. Qualquer Governador que seja um pretenso 
candidato a qualquer cargo público, como é o caso do atual - sonhar qualquer 
um pode -, deveria, pelo menos, ser transparente, deveria dar condições à 
sociedade de acompanhar o seu trabalho. 

É nessa linha que vimos exigir que o SIAFI-Cidadão, criado a partir de 
projeto de lei de nossa autoria, seja contemplado, e, mais uma vez, nessa 
LDO, conseguimos garantir que o Governo disponibilize essas informações. 

Vou voltar a encaminhar a votação somente quando da discussão da 
emenda em que temos interesse. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por 
sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu, solicitando a votação 
destacada das subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 60 e 102 
e das Emendas n°s 20, 24, 26, 91 , 114 e 115; Adelmo Carneiro Leão, 
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solicitando a votação destacada das Emendas n°s 2, 4, 7, 21 , 39, 40, 99, 
107 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 69; e Sebastião Costa, solicitando a 
votação destacada das Emendas n°s 32 e 34. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as emendas e as submendas que 
receberam parecer pela aprovação, salvo destaques. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a 
aprovação das subemendas, ficam prejudicadas as Emendas n°s 5, 17, 57, 
58 e 59. Em votação, as emendas que receberam parecer pela rejeição, 
salvo destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Votação da Emenda n° 2. Com a palavra, 
para encaminhá-la, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
quero. inicialmente, fazer a leitura da emenda. Em seguida, farei o 
encaminhamento. Acrescente parágrafo ao art. 34. O parágrafo que estamos 
propondo é o seguinte: "Para fins do disposto no 'caput' , ficam os poderes do 
Estado obrigados a manter atualizados os dados de execução orçamentária 
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas 
Gerais". Esse é um principio basilar da transparência de qualquer órgão da 
administração pública. Ele não está colocado para ser cumprido se os 
administradores quiserem ou não. Na realidade, o que estamos 
encaminhando como emenda é uma reafirmação da determinação 
constitucional das boas práticas da administração pública. Se quisermos 
construir verdadeiramente o estado democrático de direito e de justiça, se 
quisermos, e devemos querer, e mais do que isso, é dever da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, é dever de qualquer parlamento fazer 
com que a administração pública atue de acordo com o princípio estabelecido 
no art. 13 da Constituição do Estado e, no art. 37 da Constituição Federal. A 
administração pública deve se pautar pela transparência, pela publicidade, 
pela razoabilidade, pela competência, entre outros princípios. Sabemos que o 
nosso Estado brasileiro tem levado à indignação o povo brasileiro, todas as 
pessoas. A situação de desperdício e corrupção tem comprometido 
seriamente a administração pública, o bom uso dos recursos públicos . 

Sabemos, também, que os princípios da publicidade, se aplicados com 
coerência e determinação, promovem avanços para se contrapor, impedir e 
vencer a corrupção e o desperdício. Toma-se muito mais difícil, 
constrangedora e limitada a ação daqueles que querem praticar atos de 
corrupção ou de desperdício, tão evidenciados e comuns em nosso Estado, 
se começarmos a exigir dos administradores públicos - e nós também temos 
que ter essa prática - esse princípio da transparência. Os gastos públicos têm 
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que ser disponibilizados no Sistema Informatizado de Aplicação 
Financeira. Essa grande conquista da humanidade que é a informatização 
tem que ser colocada a serviço do interesse coletivo da humanidade e do 
desenvolvimento do nosso Estado. 

Por isso, venho a esta tribuna hoje apelar para os companheiros e o Líder 
do Governo, a quem já pedi empenho, para que todos estejam presentes 
para votar os destaques. Em todas as votações que vamos encaminhar, 
solicitaremos, para que fiquem registradas nos anais da Assembléia 
Legislativa, a votação de painel, a votação destacada e a verificação de 
quórum, para que seja feita a identificação dos votos. Então, solicito a todos 
os companheiros que votem os destaques para que possamos registrar 
perante o povo de Minas Gerais qual é o nosso voto. Tenho discutido esse 
assunto sempre. Existem muitas falas e práticas de parlamentares. mas acho 
que o nosso gesto mais importante e comprometedor perante a sociedade e 
o nosso eleitorado é o nosso voto. Por essa razão , diante do exposto, 
gostaria que todos se posicionassem diante dessas emendas e registrassem 
seu voto. Peço a todos que votem favoravelmente à Emenda n° 2, que 
garante a disponibilidade da recursos para o Sistema Informatizado de 
Aplicação Financeira - SIAF - do Estado de Minas Gerais. Obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 2. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
votação pelo processo eletrônico. 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 32 Deputados. Não há quórum para 

votação. A Presidência torna a votação sem efeito e , nos termos do § 6° do 
art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para a recomposição do número regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Avila)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há 

quórum para votação. A Presidência vai renovar a votação da Emenda n° 2. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
votação pelo sistema eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
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ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação da votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados; votaram "não" 33 

Deputados; houve 1 voto em branco. Está, portanto, ratificada a rejeição da 
Emenda n° 2. Votação da Emenda n° 4. Com a palavra, para encaminhar a 
votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
inicialmente vou ler a proposição da Bancada do PT e, em seguida, fazer o 
encaminhamento: 

"Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: "O Estado destinará ao 
Fundo de Assistência Social recursos equivalentes a, no mínimo, 1% da 
receita orçamentária corrente ordinária do Estado, repassados em parcelas 
mensais equivalentes a 1/12 do total no mesmo exercício. 

Parágrafo único - A elaboração do orçamento do Fundo de Assistência 
Social deverá obedecer às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Estadual 
de Assistência Social.".". 

Há muito tempo, neste Estado, neste País, existe um movimento de 
pessoas compromissadas com a questão da justiça social, do resgate da 
dignidade e da promoção dos direitos fundamentais da pessoa humana. 
Essas pessoas atuaram na elaboração de uma política nacional , de uma 
política estadual de assistência social. Através dos conselhos, dos fóruns, 
das ações daqueles que lutaram pela assistência social , conseguimos 
consolidar uma das mais importantes estruturas legais do Estado do ponto de 
vista da aplicação dos recursos de assistência social , recursos controlados 
pelos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais, aplicados de acordo com 
o planejamento adequado. Recursos absolutamente necessários para 
atender à criança desamparada, aos velhos, aos idosos, aos pobres e aos 
excluídos. 

Temos um diagnóstico dramático no Estado de Minas Gerais, mostrando a 
situação de fome, de desnutrição, de desamparo em que se encontram 
aqueles mais pobres, os destituídos de Minas. Entendemos que é 
fundamental para qualquer Governo fazer a aplicação dos recursos em 
assistência social de maneira controlada e transparente. Não dá para 
justificar que o Governo tire da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais os recursos que eram pulverizados através das ações individuais dos 
parlamentares, numa atitude correta, e continue fazendo a panfletagem dos 
recursos de assistência social. 

Não queremos somente o mínimo que se exige hoje para o Estado de 
Minas Gerais, que é 1%. Queremos muito mais ainda: a aplicação da política 
correta de assistência social, deixando de se fazer o clientelismo e o 
assistencialismo, que apenas mudaram de local no Estado. Pedimos aos 
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parlamentares que cumpramos o nosso papel, exigindo do Estado de 
Minas Gerais que aplique os seus recursos da maneira mais correta e 
transparente. 

Muitos poderão alegar que é inconstitucional vincularmos 1% dos recursos 
à assistência social. Clama-se por 5%, e pedimos somente 1%, com o apoio 
de todos os movimentos sociais do Estado. Isso é inconstitucional? Quero 
lembrar aos meus colegas que estão votando essa emenda que ontem, 
porque compreenderam que era importante e justo, derrubaram um parecer 
técnico de uma lei que trata de uma questão específica do Estado. Foi 
acolhido o voto dos parlamentares. Nessa mesma linha, o mais importante 
não é prevalecer a Constituição, mas a justiça, que é determinar um mínimo 
de recursos para a assistência social. 

Que votemos. parlamentares colegas, favoravelmente a essa emenda, que 
resultará em menos desnutrição infantil , em menos mortalidade infantil, em 
menor sofrimento dos idosos, excluídos e desempregados de Minas Gerais, 
aplicando-se 1% dos recursos de acordo com os princípios legais existentes, 
que formam o arcabouço da política de assistência social no Estado. Por 
isso, peço a todos os meus colegas que votemos favoravelmente a essa 
emenda. 

O Sr. Presidente - Em votação. a Emenda n° 4. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como estão. (-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão -Sr. Presidente, verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 11 Deputados; votaram "não" 30 

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 4. Votação da 
Emenda n° 7. Com a palavra, para encaminhá-la, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho 
certeza de que muitos parlamentares que votaram pela rejeição da emenda 
anterior o fizeram com base na justificação de que a ordem constitucional 
deve prevalecer. 

Em nome da ordem constitucional do meu Estado e do nosso País, peço 
aos parlamentares que votem favoravelmente à Emenda no 7, que determina, 
fundamentada no art. 13 da Constituição do Estado e no art. 37 da 
Constituição Federal, o princípio da publicidade e da transparência, com a 
divulgação da relação salarial dos servidores deste Estado. 

Uma das questões que temos discutido muito com os parlamentares e com 
a sociedade de modo geral, uma das questões mais graves que existem do 
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ponto de vista da justiça social e do desenvolvimento do nosso Estado é a 
das disparidades salariais que existem. Não podemos avançar no rumo da 
justiça social , do desenvolvimento, do cumprimento do principio da eqüidade, 
do planejamento do Estado com distorções salariais tão graves como as que 
vivemos. 

Expondo essa realidade, criaremos condições perante a sociedade para 
estabelecer relações salariais mais justas neste País. São inconcebíveis, em 
qualquer país do mundo, relações salariais em que o que ganha mais receba 
o equivalente ao que quem ganha menos tem de trabalhar durante 1 O, 15, 20 
anos para ganhar. Esta é uma situação absolutamente iniqua, que agride a 
dignidade, a inteligência e a prosperidade do nosso Estado. Por isso, estou 
batalhando para estabelecermos essas relações e cumprimos a 
determinação constitucional. Gostaria que o voto fosse justificado com o 
cumprimento da Constituição e que votássemos para que os salários dos 
servidores do Estado, em todos os órgãos, pudessem ser publicados e 
revelados. Assim, teríamos as condições e informações necessárias para 
avançarmos rumo ao estado democrático de direito e justiça social. Por isso 
peço aos colegas Deputados que votem favoravelmente à Emenda n° 7. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da emenda, 
o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Deputado Adelmo Carneiro Leão, quero dizer 
que votarei "sim", com V . Exa., apesar de lamentar que o nosso Governo não 
seja transparente. O mínimo de informação que ele é obrigado por lei a 
disponibilizar, ele não disponibiliza. De qualquer maneira, se fizermos isso na 
LDO, será um avanço. Não temos de esconder nada. A sociedade tem direito 
de conhecer tudo. Por isso, votamos favoravelmente. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 7. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados; votaram "não" 29 

Deputados; houve 2 votos em branco. Está, portanto, ratificada a rejeição da 
Emenda n° 7. Em votação, a Emenda n° 20. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda 
n° 21 . Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente e Srs. Deputados, farei 
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a leitura do texto e pediria uma atenção especial, porque o parecer dessa 
emenda é pela aprovação. Quero solicitar ao Deputado Mauro Lobo que nos 
ajude neste encaminhamento, embora ele tenha feito o texto, que considero 
perigoso, arriscado e inadequado para investimentos públicos. 

O texto é o seguinte: "Acrescente-se onde convier, na Seção 11 - Das 
Diretrizes para o Orçamento Fiscal -, o seguinte artigo: "A Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - aplicará, no 
mínimo, 10% dos recursos que lhe forem destinados pela lei orçamentária de 
2002 no financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por 
pesquisadores individuais ou instituições de direito privado estabelecidos no 
Estado de Minas Gerais.".". 

Não tenho nada contra investimentos privados. Acho que Estado e 
iniciativa privada podem celebrar convênios, contratos. O Estado tem vários 
mecanismos de incentivo. O investimento em pesquisa, ciência e tecnologia é 
da mais alta relevância para o nosso Estado, mas não tem sentido fazermos 
uma reserva percentual para a iniciativa privada. Se se trata de uma questão 
de inconstitucionalidade, talvez isso seja aplicado também. 

Temos de nos perguntar quantas são as universidades públicas no Estado 
de Minas, quantos são os projetos - e são dezenas, centenas - que hoje 
estão nas gavetas dessas universidades e da FAPEMIG por falta de recursos 
suficientes para se investir em projetos da mais alta relevância. Certamente, 
também há projetos da iniciativa privada, mas é absolutamente inaceitável o 
poder público fazer uma reserva de mercado, estabelecer um valor 
percentual para ser aplicado especificamente na área privada, sem nenhum 
outro critério adicional. 

Podemos imaginar que certamente existam projetos extremamente 
importantes engavetados. Sabemos que as universidades públicas do 
Estado, os institutos públicos de tecnologia do Estado de Minas têm projetos 
da mais alta relevância engavetados. E não há recursos suficientes. No 
entanto, estamos reservando 10% dos recursos para se investir na iniciativa 
privada, sem nenhum outro critério adicional. 

Venho aqui, caros colegas Deputados, não para dizer que não tenha de 
haver investimento na iniciativa privada. Acho isso aceitável, importante e 
talvez até necessário. Mas não podemos votar uma emenda que estabelece 
um percentual dessa dimensão para a iniciativa privada sem sabermos 
quantos e quais são os projetos existentes e qual é a importância deles. Não 
dá para votarmos assim, senão estaremos aqui, mais uma vez, consolidando 
a privatização do Estado brasileiro. 

Entendo que, embora, aqui , muitos, alguns ou alguém defenda interesses 
privados, a nossa função, como parlamentares, é defender o interesse 
coletivo, público, genérico. Não podemos fazer essa reserva de mercado que 
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está sendo proposta na Emenda n° 21 . Portanto, o meu encaminhamento 
é pela rejeição. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da emenda, 
o Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, tenho o maior respeito e apreço por suas opiniões, que são 
equilibradas e, obviamente, voltadas para o interesse público, mas vejo um 
equívoco em sua afirmação. 

Propusemos essa emenda no intuito de fortalecer a FAPEMIG, porque 
temos, na área federal, o FINEP, que faz financiamento a fundo perdido, 
como também faz com retorno, e isso gera mais recursos para a instituição. 

A FAPESP é a maior financiadora de projetos do País e tem um orçamento 
de R$450.000.000,00, sendo R$300.000.000,00 do Tesouro do Estado e 
R$150.000.000,00 de retorno dos financiamentos que faz. 

E estamos inovando, porque estamos criando para a FAPEMIG a 
possibilidade de receber "royalties" e outras vantagens pelo financiamento. 
Isso, pelo contrário, no meu entendimento, vai fortalecer a FAPEMIG e vai 
pressionar ainda mais o Governo a liberar as verbas constitucionais para ela. 

Ainda destacamos que o contrato de financiamento deverá assegurar o 
direito da FAPEMIG a participar dos direitos de propriedade industrial. Então, 
acho que é uma grande oportunidade de a FAPEMIG se fortalecer. Quantos 
investimentos ela fez dentro da universidade que foram transferidos para a 
iniciativa privada sem nenhum proveito para si? Se considerarmos a área de 
biotecnologia, vamos verificar que existem diversos projetos feitos pela 
universidade e transferidos à iniciativa privada. 

Portanto, o que estamos querendo é regularizar uma situação beneficiando 
a FAPEMIG, e não, conforme disse o Deputado, como se quiséssemos 
favorecer exclusivamente a iniciativa privada. O que queremos é o 
fortalecimento da FAPEMIG, o desenvolvimento de novas tecnologias para o 
Estado, a oportunidade de novas receitas para aquela instituição, para que 
não fique atrelada somente àquele valor definido pela Constituição. 

Assim, Deputado Adelmo Carneiro Leão, acredito que V. Exa., com todo o 
respeito, equivocou-se na sua avaliação. Gostaria de pedir aos demais 
Deputados que aprovassem essa emenda, que fortalece a FAPEMIG e o 
sistema de ciência e tecnologia do Estado. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 21 . Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Votação da 
Emenda n° 24. Com a palavra, para encaminhá-la, o Deputado Miguel 
Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa 
emenda recebeu parecer pela aprovação porque a comissão discutiu e 
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verificou o grande alcance que tem. Vou lê-la, para que V. Exas. 
entendam o que estamos querendo: "Para o cumprimento do inciso XIII do 
art. 8° desta lei, serão utilizados os seguintes indicadores sociais". 

Hoje, já é texto aprovado da LDO que o Governo deve enviar para esta 
Casa, quando formalizar o orçamento para o ano subseqüente, os anexos 
mostrando o quadro dos indicadores sociais das regiões de Minas Gerais. 
Tem que haver o anexo, mostrando essa realidade. E este complementa, 
dizendo que deve conter dados sobre expectativa de vida, em anos, ao 
nascer, ou seja, qual o índice de mortalidade infantil ou quantos morrem 
antes de atingir a idade adulta; deve conter renda, o PIS "per capita" ajustado 
ao custo de vida local, indicadores de concentração de renda, número de 
pessoas abaixo da linha de pobreza. O Estado tem condições de fazer este 
levantamento: desemprego, percentual médio de população economicamente 
ativa desempregada em cada município e em cada região; educação; média 
entre a taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrículas no 
ensino fundamental, médio e superior; saúde, número de postos de saúde, 
de leitos hospitalares, de agentes comunitários de saúde em relação ao 
número de habitantes e mortalidade infantil; saneamento básico, percentual 
d3 domicílios com água tratada, coleta e tratamento de esgoto e lixo; 
habitação, déficit habitacional médio, indicando o número de pessoas que 
vivem em loteamentos irregulares, destacando área de risco; população em 
situação de risco, número de pessoas em situação de risco nas ruas e 
número de ocorrências policiais "per capita". 

Srs. Deputados, o que estamos querendo com essa emenda é que o 
Governo mostre à sociedade quais são os nossos indicadores sociais. O 
mínimo que se pode esperar, numa administração séria, são dados, 
estatísticas, levantamentos para permitir que nós, parlamentares, que somos 
os legítimos representantes do povo, possamos acompanhar e avaliar a 
execução das polfticas públicas neste Estado. Precisamos saber se 
determinado município reduziu ou piorou a questão da mortalidade infantil, do 
ensino, da saúde, o índice de violência. O mínimo que podemos querer é ter 
dados objetivos de cada região e de cada município. 

No artigo anterior, já aprovamos que, a cada ano, o Estado vai definir quais 
são as metas para o ano seguinte. Ora, o Governo alega que não tem 
condições, até setembro, de nos dar esses indicadores. O que se espera de 
qualquer governo é que tenha todos esses dados em mãos, já que quer fazer 
justiça social. O Estado tem a obrigação de fazer isso. A iniciativa privada 
quer ter lucro. O Estado tem de buscar a justiça social. Ele é obrigado a fazer 
isso; é obrigado a fazer com que a iniciativa privada, a sociedade como um 
todo, caminhe na lógica da justiça social , da correção das desigualdades. 
Estamos encaminhando para manter o que foi aprovado na comissão, ou 
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seja, pela aprovação. 

Temos um projeto que também deve estar "sub judice" na Comissão de 
Justiça, que realizou uma reunião muito confusa, em que minha palavra foi 
cassada, em que fui agredido. Enfim, esta Casa vai apurar todos esses fatos. 
Queremos defender que haja realmente uma inclusão social, que haja 
indicadores para acabar com a exclusão social, mas parece que este 
Governo não está interessado nisso. Queremos pedir que todos votem de 
acordo com a comissão, pela aprovação. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 24. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Em votação, 
a Emenda n° 26. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovada. Aprovada a Emenda n° 26, ficam 
prejudicadas as Emendas n°s 50 e 54. Votação da Emenda n° 32. Com a 
palavra, para encaminhá-la, o Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
encaminhamos e destacamos a Emenda n° 32 porque existe outra com o 
mesmo teor que já foi aprovada através de uma emenda de autoria do PT. 
Essa emenda vem regulamentar uma proposta de emenda à Constituição do 
Deputado Paulo Piau, votada e aprovada neste semestre, que estabelece o 
custeio do ensino superior para a UEMG e a UNIMONTES. Minha emenda 
tem o mesmo teor dessa da Bancada do PT, mas foi destacada apenas para 
chamar a atenção para um fato que não pode passar desapercebido, porque 
atrapalha e joga por terra o trabalho de um parlamentar. Minha emenda foi 
protocolada em maio, e aquela em junho. No entanto, houve uma 
preferência, por parte da Comissão Especial da LDO, pelo acatamento da 
emenda do PT, prejudicando a minha. 

Concordo com a emenda do PT, mas, neste momento, quero reivindicar 
sua autoria, chamando a atenção dos parlamentares para esse fato. Muitas 
vezes, preocupamo-nos em apresentar uma proposta e providenciamos seu 
protocolo, mas uma proposta posterior à nossa tem preferência. Assim, 
solicito aos companheiros a aprovação da mmha emenda, que, na verdade, 
tem o mesmo teor de outra já aprovada e acatada pelo relator da LDO, 
Deputado Mauro Lobo, uma vez que nosso trabalho ficou prejudicado. 
Gostaria de fechar o círculo de atendimento à UEMG e à UNIMONTES, 
complementando o trabalho do Deputado Paulo Piau, a fim de que possamos 
garantir, no orçamento do Estado para 2002, recursos suficientes para o 
funcionamento pleno de nossas universidades estaduais. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 32. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a 
aprovação da Emenda n° 32, ficam prejudicadas as Emendas n°s 8, 13 e 25. 
Votação da Emenda n° 34. Com a palavra, para encaminhá-la, o Deputado 
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Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Emenda n° 
34, que recebeu da relataria parecer pela rejeição, é crucial para o Norte de 
Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri. O projeto original do Governo do Estado 
isenta de qualquer contrapartida os municípios que estão integrados ao 
Projeto Alvorada. Mas sabemos que existem municípios no Jequitinhonha e 
em todo o Norte de Minas - como é o caso de São Romão e de Santa Fé -
que não estão incluídos no Projeto Alvorada e que receberão essa ajuda do 
Governo, isentando-os de qualquer contrapartida. 

Estamos acrescentando aos critérios do Governo do Estado a isenção aos 
municípios do Norte, Jequitinhonha e Mucuri que estão em estado de 
calamidade pública em decorrência da seca. Estamos complementando uma 
proposta do Governo. 

Solicito aos prezados companheiros que acatem essa emenda, porque 
estamos vivenciando essa seca terrível, sofrendo esses efeitos, e qualquer 
projeto que for assinado com o governo do Estado vai exigir dos municípios, 
que estão em dificuldades, uma contrapartida de 10%. É apenas uma 
complementação aos critérios já estabelecidos pelo Governo do Estado. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 34. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Carlos Pimenta - Peço verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação da 

votação pelo sistema eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 17 Deputados; votaram "não" 17 

Deputados; houve 4 votos "em branco". A Presidência, nos termos do §1° do 
art. 84 do Regimento Interno, vota "não". Está, portanto, ratificada a rejeição 
da Emenda n° 34. Votação da Emenda n° 39. Com a palavra, para 
encaminhá-la, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, pelos entendimentos e 
encaminhamentos realizados anteriormente e agora concluídos com o Líder 
do Governo e com os demais parlamentares, sentimo-nos dispensados de 
fazer o encaminhamento. 

Considerando os avanços que conquistamos nessas negociações, quero 
agradecer a oportunidade e o acolhimento por parte dos parlamentares, de 
modo muito especial, do Líder, Antônio Andrade. Sinto-me contemplado 
pelos acertos e negociações que fizemos em relação a essa emenda. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a leitura da emenda. 
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O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a 

leitura da Emenda n° 39. 
O Sr. Secretário - (- Lê:) 
- A Emenda n° 39, lida pelo Sr. Secretário, foi publicada na edição do dia 

19/6/2001 . 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 39. Os Deputados que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda n° 40. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 91. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Votação da Emenda n° 99. Com a palavra, para encaminhá-la, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão- (- Lê:) "Emenda n° 99- Acrescente-se 
onde convier: 'Após a aprovação da lei orçamentária Anual e o cumprimento 
das destinações constitucionais e da legislação em vigor, será garantida, 
trimestralmente, a execução da programação orçamentária e recursos não 
inferiores a 3/12". 

O ordenamento constitucional orçamentário diz respeito aos recursos da 
FAPEMIG, Ciência e Tecnologia, Saúde, Educação fundamental e de nível 
superior. 

Em sucessivos governos, incluindo o atual, temos visto que as aplicações 
dos recursos não atendem, em determinadas circunstâncias, à necessidade 
das áreas definidas. 

Tomemos, como exemplo, o setor de Ciência e Tecnolog ia. Sucessivos 
governos aplicavam recursos abaixo da determinação constitucional e, ao 
final de cada ano, faziam apenas ajustes contábeis. Destinavam recursos 
para a área específica, normalmente depois do Natal. 

E como esses recursos não tinham como ser aplicados, em função da falta 
de definição dos projetos e das contratações necessárias, retornavam ao 
caixa do Governo com enorme prejuízo. 

Neste ano, fizemos uma avaliação dos investimentos em saúde. Vários 
Deputados estiveram em uma reunião conjunta da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária e da Comissão de Saúde. Estavam presentes os 
Deputados Mauro Lobo, Marco Régis, Edson Rezende, Rogério Correia e 
outros. Até o final do mês de maio deste ano, o Governo aplicou na área de 
saúde tão-somente recursos que não cumprem nem o limite de 20%. 
Estamos diante de situações graves do setor de saúde. O que queremos com 
essa emenda é determinar a regularização da aplicação dos recursos no 
tempo. É um planejamento mais adequado, é uma destinação mais coerente 
para atender às necessidades do povo e às determinações constitucionais. 
Por isso estamos pedindo para se incluir na LDO um direcionamento, uma 
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diretnz dtzendo ao Governo que é preciso planejar de forma que a 
prestação de contas ocorra a cada três meses, o que já é uma determinação 
constitucional. E que ocorra de manetra proporcional aos recursos definidos 
constitucionalmente. Por isso estamos pedindo o apoio dos parlamentares 
para a aprovação da Emenda no 99. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 99. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Votação da 
Emenda n° 107. Com a palavra, para encaminhá-la, o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Chamo a atenção dos Deputados e 
Deputadas, de modo especial dos que representam o Triângulo Mineiro, o 
Alto Paranaíba, o Norte de Minas, do Líder do Governo e do pessoal que 
acompanhou a proposição do ano passado em relação à lei orçamentária 
anual. Os dados já foram exaustivamente demonstrados. Tivemos a 
oportuntdade de discutir essa questão em uma reunião do Colégio de Lideres 
no ano passado. Todos os Deputados e Deputadas viram a 
desproporcionalidade absurda na aplicação dos recursos financeiros do 
Estado, dos recursos orçamentários, especialmente dos recursos de 
investimento. O vale do Jequitinhonha, representado pelo Deputado Márcio 
Kangussu; o Noroeste, representado pelo Deputado Toninha Andrade; a 
região do Mucuri, representada por Kemil Kumaira e pela Deputada Maria 
José Haueisen; o Norte de Minas, representado por vários Deputados; o 
Triângulo Mineiro, representado pelo Deputado Paulo Piau, não foram 
contemplados com recursos de investimento. Ou foram minimamente 
contemplados. Regiões altamente necessitadas de investimentos, como a do 
vale do Jequitinhonha e a do Mucuri, receberam um mínimo de recursos de 
investimento. Regiões produtivas, com alto potencial de desenvolvimento e 
de geração de riquezas, como o caso do Triângulo Mineiro, foram 
contempladas com recursos inferiores a 3% dos recursos orçamentários. E lá 
são gerados em torno de 11 % dos recursos da riqueza deste Estado. 

Esse paradoxo não tem sentido. O que estou propondo é que se 
estabeleça como referência, para efeito de investimentos, o poder de 
arrecadação dessas regiões, que os investimentos sejam compatíveis com 
2/3 da nossa capacidade de arrecadação. Isso vai assegurar às regiões de 
maior capacidade de produção investimentos de, no mínimo, 2/3 e garantir 
um diferencial que poderá ser concentrado em qualquer outra parte, seja em 
função das necessidades do Estado, seja em função das potencia lidades de 
desenvolvimento, o outro acúmulo de 1/3. Por exemplo, numa região a 
aplicação pode ser duas, três, quatro ou cinco vezes maior que a capacidade 
de geração de riqueza, caso haja necessidade e potencial de 
desenvolvimento. Não se vai impedir a aplicação significativa de recursos nas 
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regiões mais pobres, pode-se até garantir mais recursos. Essa emenda 
preserva as regiões que têm o mínimo de contribuição para o Estado com o 
mínimo de investimento nele. 

Queremos uma distribuição mais justa, mais proporcional desses recursos. 
E a resposta do relator não é convincente, ela não está fundamentada 
corretamente, dentro da concepção de desenvolvimento e das necessidades 
do Estado. Queremos garantir o desenvolvimento e a aplicação de recursos 
em todos os lugares de Minas Gerais. As regiões mais pobres precisam ser 
contempladas, e as regiões de maior potencial , sendo contempladas, vão 
produzir mais, vão ajudar mais o nosso Estado. 

A emenda tem por objetivo, por interesse, a partilha, a distribuição mais 
justa desses recursos no Estado de Minas Gerais. Por isso, peço a todos os 
parlamentares que votem favoravelmente a essa emenda. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 107. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
votação pelo sistema eletrõnico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram ~sim" 12 Deputados; votaram ~não" 31 

Deputados, houve 2 votos em branco. Está, portanto, ratificada a rejeição da 
Emenda n° 107. Em votação, a Emenda n° 114. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda n° 115. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Votação da Subemenda no 1 à Emenda 
n° 60. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, peço que se faça a le itura da 

Subemenda no 1 à Emenda n° 60. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a leitura 

da Submenda n° 1 à Emenda no 60. 
O Sr. Secretário - (- Lê:) 
-A Subemenda n° 1 à Emenda n° 60, lida pelo Sr. Secretário, foi publicada 

na edição do dia 28/6/2001 . 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 

Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero encaminhar 

favoravelmente a essa subemenda por ser este Poder Legislativo um poder 
fiscalizador. É preciso definir parâmetros para que possamos exercer, 
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efetivamente, a fiscalização. 

Estamos cansados de dar carta branca, e o Governo usá-la quando e como 
quer. Essa subemenda vem na lógica da transparência e, principalmente, dá 
a nós, Poder Legislativo, um instrumento de fiscalização mais eficaz. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 60. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 

O Deputado Miguel Martini -Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo sistema eletrõnico e solicita aos Deputados que ocupem seus 
lugares. 

-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrõnico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 13 Deputados; votaram "não" 31 

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 60. Em votação, a Emenda n° 60. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como estão. (-Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Subemenda n° 
1 à Emenda n° 69. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 69. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 102. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 
Votação da Emenda n° 1 02. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqülnio - Sr. Presidente, gostaria que a emenda fosse 

lida. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 

leitura da Emenda n° 102. 
O Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo)- (- Lê:) 
- A Emenda n° 102, lida pelo Sr. Secretário, foi publicada na edição do dia 

19/6/2001 . 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 

Adelmo Carneiro Leão. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Estamos pedindo, na emenda que 

apresentamos, que os recursos de assistência social sejam bem aplicados no 
Estado de Minas Gerais. Eles foram retirados da Assembléia Legislativa com 
o discurso de que não cabia aos Deputados fazer a distribuição desses 
recursos. Muitos de nós entendemos corretamente, muito embora não seja o 
entendimento geral. Queremos que esses recursos, destinados à área 
adequada, a Secretaria do Trabalho, sejam aplicados de maneira criteriosa, 
cumprindo as determinações da Lei Orgânica da Assistência Social, sejam 
destinados ao Fundo Estadual da Assistência Social, da Criança e do 
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Adolescente, enfim, aos fundos apropriados, e sejam administrados com a 
participação dos conselhos, que têm poder deliberativo, que têm uma grande 
capacidade de organização e que contam com representação paritária do 
Estado e da sociedade. 

É função precípua da Assembléia Legislativa não permitir que recursos da 
assistência social, apesar de estarem no Executivo, continuem sendo 
aplicados sem transparência, sem controle social , sem planejamento, sem o 
interesse público estar presente definindo essa aplicação. O que não 
queremos é que os recursos públicos eventualmente sejam alocados a 
secretarias que não têm a vocação, a competência, a estrutura para fazer 
assistência social. O que não queremos é que esses recursos sejam 
alocados, por exemplo, ao SERVAS. Que sentido tem, por mais relevante 
que seja a instituição, receber recursos públicos para aplicar na assistência 
social se temos uma secretaria, um conselho, órgãos apropriados, uma 
estrutura adequada? 

Quando o Deputado Mauro Lobo acolheu a emenda na forma de um 
substitutivo, nós acolhemos o seu encaminhamento. Como o substitutivo está 
derrotado, quero pedir aos parlamentares que, neste caso, votemos 
favoravelmente á emenda, que nada mais faz que disciplinar a aplicação dos 
recursos, para que ela se faça com transparência e em favor dos mais 
necessitados de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 102. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Adelmo Cameiro Leão - Verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 15 Deputados, votaram "não" 24 

Deputados, houve 1 voto "em branco". Está, portanto, ratificada a rejeição da 
Emenda n° 102. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 
1.539/2001 com as Emendas n°s 1, 12, 15, 18, 19, 21 , 22, 23, 26, 27, 29, 31 , 
32, 35, 36, 39, 40, 41 , 43, 44, 47, 51 , 55, 61 , 70, 71 , 83, 84, 95, 96, 100, 106, 
108, 110, 111 , 112, 113,116, 117 e com as subemendas, que receberam o n° 
1, às Emendas n°s 5, 17, 57, 58 e 59. A Comissão de Redação. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento 

Interno, prorroga a reunião até as 13h59min. 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 951/2000, 

do Deputado João Leite, que dispôe sobre o livre acesso de autoridades aos 
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estabelecimentos carcerários. A Comissão de Administração Pública 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Miguel 
Martin i. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 
informar que apresentamos ao projeto uma emenda, corrigindo uma distorção 
que esse Governo insensível , ausente do Estado, cometeu quando da lei 
delegada. Naquela oportunidade, houve um tratamento diferenciado entre os 
Agentes de Segurança Penitenciário e os Carcereiros. A emenda, para ser 
aceita , deveria ter a adesão, o apoio - e era a única condição para que 
pudesse valer -, por meio, também, de um acordo de Líderes. Então, 
apresentamo-la. (-Lê:) 

"Inclua-se o seguinte art. 4° ao projeto, renumerando-se os arts. 4° e 5°, 
respectivamente, para 5° e 6°: 

'Art. 4° - A remuneração dos cargos de Agente de Segurança Penitenciário 
I, 11 e 111 é equivalente à dos cargos de Carcereiro I, 11 e 111 '.". 

Assim, estaremos corrigindo a injustiça que esse Governo praticou ao fazer 
uma diferenciação entre esses cargos. A emenda que apresentamos vai ser 
votada para coroar o projeto do Deputado João Leite, que, na verdade, por 
insensibilidade do passado e por um equívoco desta Casa, foi rejeitado 
anteriormente. 

O que queremos e o que quer o Deputado João Leite é dar instrumento 
para que os Deputados, os legítimos representantes do povo, tenham acesso 
aos estabelecimentos policiais e carcerários, para exatamente desempenhar 
seu papel fiscalizador. Diz que, sem prévia comunicação, Senadores, 
Deputados Federais e Deputados Estaduais poderão ter acesso aos 
estabelecimentos penais. 

Achamos que essa emenda complementa o projeto, tratando da correção 
das desigualdades praticadas pelo Governo atual. 

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Deputado Miguel Martini, 
é claro que vou votar a favor, porque a emenda corrige uma injustiça. No 
entanto, é uma emenda "frankenstein", porque não tem nada a ver com o 
projeto original. Sou favorável , apenas, pela questão da injustiça. 

Ao contrário, no mês passado, apresentei uma emenda a um projeto, e o 
Presidente se recusou a recebê-la, dizendo que não tinha nada a ver com o 
projeto, era administrativa. Então, venho pedir que aceitem, também, as 
emendas dos simples mortais. 

O Deputado Miguel Martini - Deputado João Batista de Oliveira, concordo 
com V. Exa. quando exige que seja respeitada a legislação. Há uma brecha 
no Regimento quando existe acordo de Líderes. 

O que lamentamos, nesta Casa -e isso é muito difícil de se corrigir-, é que, 
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de acordo com os interesses, principalmente quando são do Governo, 
que, ainda, infelizmente, tem muita força aqui, as situações fluam com muita 
facilidade. 

Vamos pedir seja anulada essa reunião da Comissão de Justiça, por 
considerar que a Comissão cometeu uma injustiça gravíssima. Deputado 
João Batista, este Deputado, Líder do PSDB, substituindo um Deputado do 
PSDB, teve a palavra cassada. Mais do que isso: recebi ofensas verbais por 
parte do Presidente da Comissão. Ele, acintosamente, pediu que eu me 
retirasse da reunião, tentando impedir que o PSDB, o Deputado, naquele 
momento, membro da Comissão, pudesse participar de um projeto, que é de 
minha autoria. Esse projeto tratava da defesa dos pobres. Quando é para 
atender aos pobres, todas as leis são avocadas. 

Queríamos, apenas, o que, em parte, conseguimos agora, na LDO: que o 
Estado tivesse a obrigação, fosse punido se não mostrasse à sociedade o 
quadro de exclusão de Minas Gerais, a realidade dos municípios, a realidade 
das regiões. Em vez de o Governador priorizar o Norte de Minas, o vale do 
Jequitinhonha, onde há muita miséria, talvez queira contemplar o aeroporto 
de sua cidade, Juiz de Fora, ou seus apaniguados em outras regiões. A 
questão social, para este Governo, é de menor importância. 

Estamos de acordo com V. Exa. Achamos que o Colégio de lideres é 
soberano para decidir. O Colégio de Lideres entendeu dessa maneira. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Quero dizer que é muito importante 
esse projeto: dá os instrumentos principalmente às comissões da Assembléia 
Leg islativa e das Câmaras Municipais para que acompanhem uma das 
situações mais graves do Estado, a do sistema carcerário. Os Deputados, 
como fiscalizadores do Poder Executivo, poderão acompanhar os riscos de 
rebeliões, as inseguranças do sistema carcerário em nosso Estado. Esse 
projeto dá às autoridades a oportunidade de monitorar a situação das 
unidades penais, os riscos e o cumprimento efetivo das penas. Gostaria de 
dizer que, lamentavelmente, a Assembléia Legislativa tem de socorrer uma 
situação da maior gravidade que o Estado está vivendo. Em tempo, V. Exa. 
apresenta essa emenda, para que a situação dos agentes pen itenciários seja 
regularizada, as injustiças cometidas contra eles sejam regularizadas. Já 
tivemos oportunidade de colocar, várias vezes, a importância desse projeto, 
que esperamos ser aprovado com a emenda de V. Exa. Gostaria de me 
solidarizar com V. Exa. Como Uder da Minoria na Assembléia Legislativa, a 
maneira como foi desrespeitado na Comissão de Justiça, na reunião de 
ontem, é inaceitável. Esperamos que a Mesa da Assembléia se posicione em 
relação à maneira como V. Exa. foi atacado num direito que todo Deputado 
tem. 

Ora, V. Exa., Lider da Bancada do PSDB, chegou a uma reunião da 
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Comissão de Justiça quando um membro do PSDB na Comissão, o 
Deputado Ermano Batista, havia se retirado. Assim, além de ter voz como 
Deputado, V. Exa. passou a ter direito a voto e foi desrespeitado. O som do 
microfone foi cortado. Não aceitamos isso. O PSDB e este Deputado não 
aceitam essa situação. Aguardamos que o recurso encaminhado por V. Exa. 
à Mesa da Assembléia Legislativa seja respondido, para que fatos como esse 
não continuem ocorrendo nas comissões. A cassação do direito de um 
Deputado que é Líder de bancada a voto e a voz é inaceitável. Esperamos 
que a Mesa da Assembléia dê uma resposta à altura ao ataque sofrido por V. 
Exa. na Comissão de Justiça, na tarde de ontem. Estaremos aguardando a 
resposta da Mesa. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Agradeço a solidariedade de V. Exa. , 
Deputado João Leite, e a de tantos outros Deputados, que já se 
manifestaram sobre os acontecimentos. Mais do que isso, queremos a 
anulação da reunião de ontem, mesmo porque o Presidente, na hora de se 
pronunciar a respeito do desempate, gravou que o parecer estava rejeitado. 
Logo a seguir, voltou atrás e disse que estava aprovado. Então, houve uma 
confusão e uma dúvida que não aceitamos. 

Acho que todos os parlamentares devem estar atentos a acontecimentos 
como esse, quando é negado ao Deputado o direito de falar. Além disso, fu i 
agredido verbalmente e, pior ainda, expulso por ele. É claro que não saí, 
porque ele nem tinha força moral para fazer isso. Segundo ele, eu deveria me 
ausentar do recinto. Vejam: ser solicitado o afastamento de um membro da 
Comissão de Justiça. E o Presidente ainda disse que desconhecia - fato 
público nesta Casa - que eu sou o Líder do PSDB. Veio perguntar-me se eu 
era Uder do PSDB, desconhecendo a segunda maior bancada desta Casa. 
Ele sabe perfeitamente disso, mas não reconheceu meu direito de substituir, 
regimentalmente, um membro do PSDB. Disse que não aceitava que eu o 
substituísse, ainda que eu tivesse assinado. Disse mais: que ouviria a 
assessoria da Casa para ver se podia ou não aceitar essa substituição. 

Então, o desrespeito foi total, o desequilíbrio foi total. Já requeremos as 
fitas com as gravações e as notas taquigráficas. Iremos encaminhar esse 
material à Mesa Diretora e à Corregedoria da Casa. Esperamos que essa 
reunião seja anulada e esse Presidente seja responsabilizado pelos 
acontecimentos, pois não pode extrapolar de sua competência e de seu 
direito, para que tenhamos uma convivência respeitosa nesta Casa. 

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

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 951/2000 
Inclua-se o seguinte art. 4°, renumerando-se os atuais arts. 4° e 5°, 

respectivamente, como 5° e 6°: 
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"Art. 4° - A remuneração dos cargos de Agente de Segurança 

Penitenciário I, 11 e 111 é equivalente à dos cargos de Carcereiro I, 11 e 111. ". 
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2001 . 
Colégio de Lideres 
Justificação: O projeto em tramitação trata de uma questão da mais alta 

relevância para os cidadãos de Minas Gerais. O acesso facilitado aos 
estabelecimentos penitenciários é fundamental para se garantirem condições 
adequadas à ressocialização e recuperação da população carcerária. Mas 
também é fundamental garantir aos trabalhadores do sistema carcerário 
condições adequadas para o seu trabalho. Existe hoje uma injustiça com a 
classe dos Agentes de Segurança Penitenciários. A Lei Delegada n° 41 , de 
7/6/2000, reajustou a remuneração dos Guardas Penitenciários, que exercem 
funções equivalentes nas cadeias públicas. A equiparação de vencimento 
entre as duas categorias foi uma conquista que deve ser preservada. Esta 
emenda tem por objetivo sanar essa desigualdade, que fere direitos 
arduamente conquistados. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foi 
apresentada ao projeto emenda do Colégio de Lideres, a qual recebeu o n°1 . 
Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será 
submetida a votação independentemente de parecer. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Geraldo Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende - Encaminho favoravelmente. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Antônio Andrade. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputados, 
encaminho favoravelmente à aprovação desse projeto de autoria do 
Deputado João Leite, que recebeu emendas em 1 o turno. O projeto atende 
muito bem ao sistema penitenciário. 

Quero, neste momento, agradecer aos Líderes partidários por terem 
subscrito a emenda que equipara o salário dos Agentes Penitenciários ao dos 
Carcereiros. Era uma distorção. Eles sempre tiveram salários equiparados e, 
com um projeto que aprovamos recentemente, passaram a ter salários 
diferentes. Por isso, o Governo solicitou que fizéssemos uma emenda, onde 
coubesse - e o projeto do Deputado João Leite era pertinente -, dando essa 
equiparação salarial aos Agentes Penitenciários. Com o apoio de todos os 
Lideres partidários, foi posslvel , hoje, apresentar e votar essa emenda, que 
faz justiça aos Agentes Penitenciários. 

Faço este encaminhamento por uma questão de justiça. Agradeço ao 
Deputado Miguel Martini por haver subscrito essa emenda, como Líder do 
PSDB, mas não poderia deixar de fazer justiça também aos Líderes do PFL, 
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do PT e do PMDB e a todos os partidos politicos que apoiaram essa 
emenda, fazendo justiça aos Agentes Penitenciários. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo 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 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 951/2000 na forma do vencido em 
1 o turno, com a Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.485/2001 , do Deputado 
Marcelo Gonçalves, que dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 13.083, de 
30/12/98. 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. 

O Deputado Geraldo Rezende - Requeiro a palavra pelo art. 164, pois fui 
citado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o 
Deputado Geraldo Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fui eleito 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que procuro conduzir de 
forma correta e transparente. 

Ontem, estávamos apreciando um projeto do Deputado Miguel Martini que 
constava da pauta. O relator, Deputado Agostinho Silveira, que foi designado 
por nós, fez um parecer absolutamente técnico, apontando os vícios de 
inconstitucionalidade da matéria. 

O Deputado Miguel Martini entrou na sala em que se reunia a Comissão, 
sentou-se entre nós, e, quando colocamos o parecer em votação, ele 
também votou. Dos sete membros, os Deputados Dilzon Melo, Agostinho 
Silveira e eu votamos favoravelmente ao parecer, e quatro votaram 
contrariamente. Contei os votos e dei por rejeitado o parecer, mas a 
assessoria alertou-me de que eu havia contado o voto do Deputado Miguel 
Martini e que ele não deveria ter votado. Voltei atrás. O que podia fazer? 
Qual deveria ter sido minha atitude? 

Juntou-se a nós um elemento estranho, perturbador da ordem, para 
tumultuar os trabalhos da Comissão. Não admito, definitivamente, 
molecagem na minha Comissão. Sou um homem sério e disso não abro mão. 

Tudo o que eu disse está gravado. Se houver dúvida, qualquer um pode 
pedir a gravação. Além do mais, estão presentes os Deputados que podem 
testemunhar o que digo. 

Recontei os votos: ficou empatada a votação. Abri o Regimento e li os 
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procedimentos que deverfamos adotar. O Regimento dá ao Presidente o 
direito do voto de minerva. Votei pela aprovação do parecer. 

O Deputado Miguel Martini, inconformado, começou a gritar, a esbravejar. 
Queria a palavra, embora a matéria já tivesse votada e estivesse vencida. 
Não lhe concedi a palavra e passei para o projeto seguinte. O Deputado 
insistia na palavra, perturbando a ordem dos trabalhos. 

Fomos eleitos pelo povo para exercer o mandato com seriedade. As 
atribuições concedidas aos líderes nas comissões têm de ser respeitadas. 

Não estou justificando nada, porque quem tem razão sou eu. E, se 
reclamarem junto à Corregedoria ou à Mesa, vamos nos defender, baseados 
nas gravações, contra a presença daquele Deputado na minha Comissão. 
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Miguel Martini- Art. 164, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Deputado 

que me antecedeu entende que o autor de um projeto não pode defendê-lo 
na Comissão. Considerou-me pessoa estranha a uma Comissão que votava 
projeto de minha autoria, situação em que o Regimento me concede a 
palavra. 

O Regimento Interno garante a qualquer Deputado o direito de defender 
seu projeto na Comissão, e isso é lógico. Se apresento um projeto, devo 
defendê-lo, mas o Deputado que me antecedeu entende diferentemente. 
Vejam que absurdo. 

Até essa parte que ele colocou , devo admitir que não houve voto meu. Ele 
sabia que eu não era da Comissão e que não podia votar. ~ lógico. O 
Deputado Ermano Batista, membro da Comissão, votou. Não me levantei 
para votar, mas para dizer: "Levantem para rejeitar". Qualquer presidente de 
comissão sabe que é assim. Até o técnico que assessora os Deputados do 
Governo muitas vezes fica aqu i na frente, dizendo: "Levanta! Levanta!". É 
uma prática normal. Foi o que fiz. É claro que não tinha a pretensão de votar. 
Nem poderia. De acordo com o art. 253, não poderia votar matéria de meu 
interesse. Por isso os Deputados Ermano Batista, Eduardo Hermeto e Márcio 
Kangussu permaneceram na reunião e votaram. Minha atitude foi a de 
defender meu projeto. Discuti, convenci os Deputados e levantei-me para 
dizer que era hora de rejeitar. O problema não está nisso. O Presidente está 
correto quando diz que não tinha direito a voto e que deu empate. Só que o 
Deputado Ermano Batista se ausentou da reunião e passei a assumir seu 
lugar. Na qualidade de membro da Comissão, pedi a questão de ordem, pelo 
art. 121 , o mesmo citado pelo Presidente, quando falou do desempate. E ele 
me negou. Apenas leu o artigo, e não me concedeu a palavra. Queria fazer 
uma questão de ordem sobre o art. 121 , que estava em processo de votação. 
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É normal, mas a gravação mostrará que se equivocou na hora do 
desempate. Primeiro, disse que estava rejeitado. Depois, que estava 
aprovado. Queria fazer uma questão de ordem exatamente sobre essa 
questão, mas não. Aí começou o problema. Anteriormente, estava tudo bem. 
Eu sabia que não poderia votar, se houvesse um membro da Comissão. O 
Deputado Ermano Batista era o membro. Logo depois, substitui-o. O que está 
em jogo é que minha palavra foi cassada. Tinha direito de fazer a questão de 
ordem, que não poderia ter-me sido negada. Logo a seguir, não reconheceu 
minha presença. E chegou a dizer: "Enquanto a assessoria não me provar, 
no Regimento, que o Deputado pode substituir o outro, não lhe concederei a 
palavra. Acho um grande desrespeito. Depois que a assessoria reconhece, 
porque sei que é regimental , ele disse: "Agora, reconhecendo isso, o senhor 
tem direito à palavra.". Ainda há mais: "Consulto o Deputado Miguel Martini 
se é o líder do PSDB". Claro que não, respondi. E ele insistiu: "Estou 
perguntando ao Deputado Miguel Martini se é o Líder do PSDB.". Tive de 
dizer que essa é uma matéria pública, que todos conhecem, à qual é dada 
publicidade toda vez que é indicado um Líder. É obrigação de todo Deputado 
conhecer as coisas públicas. A ninguém é permitido alegar desconhecimento 
da lei. A assessoria teve de dizer que eu era líder. O problema está depois. 
Está coberto de razão. Se fez confusão, é problema dele. Não quis confundir. 
Quis defender meu projeto, que é legitimo, é ético, é moral , é regimental. Não 
vou abrir mão de defender e de usar meus direitos. Era só, Sr. Presidente. 

Questões de Ordem 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, peço a abertura de um 

processo, com a Corregedoria da Casa, com a Mesa da Casa, com relação a 
este caso. Formalizarei este pedido e apresentarei todas as provas. Muito 
obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Já requeri isso. O Deputado deve formalizar 
por meio de requerimento, para apurarmos adequadamente. 

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, como estamos terminando os 
nossos trabalhos, vamos votar agora a redação final , não poderia deixar de 
registrar a competência com que a Mesa da Assembléia, especialmente V. 
Exa. , conduziu, neste primeiro semestre, os trabalhos nesta Casa. 

Quero parabenizar toda a Mesa da Assembléia, em especial, o Deputado 
Antônio Júlio, pelo belo trabalho que tem desempenhado e também saudar 
os líderes de bancadas, todos os Deputados, principalmente o nosso líder, 
Deputado Antônio Andrade, que tem feito um trabalho harmônico e 
engrandecedor para toda a Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião 
Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, no 
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termos do seu § 1°, transferi-la ao Deputado Sebastião Navarro Vieira. A 
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. 
Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, ocupo esta tribuna por delegação do Lider do meu partido, 
Deputado Sebastião Costa, para registrar a posição da Bancada do PFL a 
respeito de uma questão que entendemos da maior relevância. Trata-se de 
uma apropriação esdrúxula, indébita, indevida e injusta que o Governo do 
Estado tem feito constante e sistematicamente de parte dos salários dos 
servidores públicos do Estado de Minas Gerais, chamada de verbas retidas. 
É inadmissível o que o Governo vem fazendo sistematicamente com os 
servidores públicos de Minas Gerais, apropriando-se daquilo que é direito, 
que é salário, que é recurso deles. 

Para que a nossa posição, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não seja 
apenas uma afirmação de vontades, de principias, quero dizer que acabamos 
de votar a LDO e que nela foi incorporada uma emenda coletiva da Bancada 
do PFL, que foi aceita pelo ilustre relator na Comissão de Fiscalização 
Financeira, Deputado Mauro Lobo, na forma de subemenda. A Bancada do 
PFL apresentou uma emenda, vazada nos seguintes termos: "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 as verbas retidas dos 
servidores públicos estaduais". 

Em principio, o Governo, que não paga essas verbas retidas, por meio de 
sua Liderança, destacou essa emenda a fim de rejeitá-la, mas, no período em 
que esta sessão de votação da LDO foi interrompida para negociações, 
tivemos a alegria de ver a sensibilidade do Líder do Governo, Deputado 
Antônio Andrade, ao acatá-la, na forma de subemenda, apresentada pelo 
ilustre Deputado Mauro Lobo. Tivemos a oportunidade de acabar de votar na 
LDO essa proposta coletiva da Bancada do PFL. 

Por isso, louvo, neste momento, e cumprimento o ilustre relator da 
Comissão de Fiscalização Financeira, Deputado Mauro Lobo, e o Lider do 
Governo, pela sensibilidade e pela competência, por saberem ceder, 
negociar e compor, Deputado Antônio Andrade. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte) - Nobre Deputado Sebastião, V. 
Exa. sempre foi defensor do funcionalismo público. Acompanho o seu 
trabalho nesta Casa e o seu cuidado com relação aos funcionários públicos, 
principalmente com a área educacional. 

Quero retificar uma informação que V. Exa. deu com referências às verbas 
retidas. Era uma prática do Governo passado reter verbas do funcionalismo 
público do Estado, como aconteceu também nos primeiros anos desse 
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Governo. Hoje, essa prática de retenção não existe mais. A partir deste 
ano, o Governador Itamar Franco proibiu que fossem retidas verbas do 
funcionalismo e determinou que fossem pagas, gradualmente, as verbas 
retidas no Governo passado e em seu Governo. É importante salientar que 
ele herdou do Governo passado mais de R$200.000.000,00 em verbas 
retidas, que estão sendo pagas, priorizando as menores, atendendo àquelas 
encaminhadas com justificativa de tratamento de saúde. Mensalmente, paga-
se de R$8.000.000,00 a R$12.000.000,00 de verbas retidas do Governo 
passado e do atual. O Governo pretende, até o final do seu Governo, pagar 
todas essas verbas retidas, as do seu Governo e as passadas. Quero 
reafirmar que o Governo atual não está mais retendo verbas. 

Ressalto atnda a importância da emenda da Bancada do PFL à LDO. O 
Governo foi sensível a essa emenda, e ela foi acatada em Plenário. Muito 
obrigado. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Ilustre Líder, agradeço a 
interferência de V. Exa. O Governo não tem direito de informar mal o seu 
Líder nesta Casa. V . Exa. representa o Governo nesta Casa, e o Governo 
deve a V. Exa. clareza e transparência. Essa afirmativa de V . Exa., de que as 
verbas retidas não existem mais no atual Governo, não correspondem à 
realidade. 

Até inicio do segundo semestre do ano passado, a prática do Governo 
correspondía à prática dos governos anteriores, inclusive do ilustre ex-
Governador Eduardo Azeredo: pagar, parceladamente as verbas retidas, 
priorizando os casos graves de saúde. Existe até aquela frase que não 
condiz com a realidade, mas fez história: "Mineiro só é solidário no câncer". 
Quando a pessoa apresentava um atestado médico declarando que estava 
com câncer e fazendo tratamento, a Secretaria de Administração, 
prontamente, liberava essas verbas retidas para acudir o servidor que estava 
em tratamento de saúde. No Governo Itamar, até o inicio do segundo 
semestre do ano passado, ou seja, antes de agosto, também se liberavam 
verbas para esses casos extremamente graves. A partir de agosto, não se 
liberou ma1s. O Governo deixou de ser solidário com o seu funcionário até no 
câncer. 

Tenho cartas e documentos que levei, pessoalmente, ao Secretário de 
Administração, fazendo um apelo. Era uma servidora que estava fazendo 
tratamento de cãncer, condenada à morte, porque não tinha dinheiro para se 
tratar, e o Estado não liberava os recursos. Os recursos eram dela, 
pertenciam a ela, e o Estado deles se apropriou indevidamente. Levei esse 
caso ao Secretário de Administração. Até hoje ele não foi solucionado. A 
mulher está vivendo o maior drama de sua vida, tendo dinheiro, bastante 
dinheiro, nas mãos do Estado. 
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O Estado, para tomar empréstimo, precisa de autorização legislativa. O 

Governo inventou uma forma nova de financiar o Estado, passando a mão no 
dinheiro do servidor público. E continua passando, Deputado Antônio 
Andrade. Tenho uma lista, não vou lê-las, dado o seu volume, porque não 
vou ficar citando nome por nome e cidade por cidade. Se V. Exa. quiser, 
tenho todas as cartas que recebi de servidores arquivadas em meu gabinete, 
todas encaminhadas contra a Secretaria de Admm1stração. São casos sem 
solução, Deputado Antônio Andrade; são 319 pedidos que este Deputado 
recebeu. Pergunto a cada um dos senhores quantos pedidos cada um tem. 
Se cada um tiver 319, e somos 77 Deputados, vejam o número. E o Estado 
não sabe quanto deve a esses servidores. Sabe que passou a mão no 
dinheiro deles. Desde agosto do ano passado, não se paga nem caso de 
câncer. 

Não vou ler, Deputado Antônio Andrade, porque a lista não veio assinada, 
mas foi-me entregue por funcionários da Secretaria de Administração. Dizem 
que verbas retidas estão sendo pagas politicamente; que, na campanha 
eleitoral para Prefeito no ano passado, o Secretário de Administração 
distribuiu verbas para determinadas cidades, nas quais a eleição para 
Prefeito interessava-lhe em troca de voto. Nem no câncer se paga, mas na 
troca de votos pagou-se. 

Por isso apresentamos essa emenda, ilustre Deputado, e queremos fazer 
um apelo ao Governador do Estado, que tem compromisso com os 
servidores. Ele teve o voto da grande maioria dos servidores públicos do 
Estado. Todos nós temos conhecimento disso. O funcionalismo estava 
revoltado contra o Estado, contra os baixos salários, e colocou toda sua 
esperança nas promessas que o então candidato Itamar Franco fez a eles, 
de pagar até o quinto dia útil, de valorizar o servidor. Para valorizar o 
servidor, votamos aquela lei delegada em que ele pode pinçar, dentre todos 
os servidores, aqueles policiais militares e civis, deixando os demais de fora e 
fazendo grande terrorismo. Hoje vemos o pessoal da saúde e da educação 
em grande intranqüilidade, ameaçados de serem colocados na rua. 

O mais importante assunto que quero tratar refere-se às verbas retidas, aos 
precatórios que o Estado deve e não paga. Há casos antiqüíssimos no 
Estado, principalmente de precatórios trabalhistas. Esse dinheiro não é um 
presente que o Estado tem de dar a seus servidores. É dinheiro do servidor, 
e o Estado financia, passando a mão nesse salário, que é chamado de verba 
retida: qüinqüênios, biênios, férias-prêmio, diferenças salariais. Tenho aqui 
cartas dramáticas dessas 319 pessoas. São casos de doenças, pessoas que 
estão para perder a casa porque não conseguem pagar uma prestação de 
R$500,00 por mês. São casos de R$18.000,00, R$20.000,00, dinheiro de que 
o Estado se apropriou indevidamente. 
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O Deputado Amilcar Martins (em aparte)*- Deputado Sebastião Navarro 

Vieira, parte da argumentação que ia apresentar, V. Exa. já antecipou, mas 
gostaria de esclarecer alguns pontos. 

Em primeiro lugar, essa prática antecede ao Governo Eduardo Azeredo, é 
antiga no Estado. O valor das verbas retidas no Governo Itamar Franco é 
imensamente superior àquele deixado pelo Governador Eduardo Azeredo, e 
a prática de pagar R$7.000.000,00 por mês, mencionada pelo ilustre 
Deputado Antônio Andrade, Líder do Governo nesta Casa, já era uma prática 
do Governo Eduardo Azeredo, ou seja, também no Governo Eduardo 
Azeredo pagava-se R$7.000.000,00 por mês. Não é uma inovação do 
Governo Itamar Franco. 

Volto a insistir na principal argumentação que quero apresentar: o valor 
acumulado no Governo Itamar Franco é muito maior - e estou disposto a 
fazer comparação de números - que o deixado pelo Governador Eduardo 
Azeredo. Agradeço o aparte. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço o aparte do Deputado 
Amilcar Martins. Também acredito que hoje o valor seja superior, porque se 
acumula. Antes se pagava. Desde agosto do ano passado, pelo menos que 
tenha conhecimento, não se paga mais, nem os casos gravíssimos. 

São 319 cartas de pedido de liberação de verbas retidas que só este 
Deputado tem registradas na Secretaria, e, por trás de cada uma delas, uma 
história dramática. A pessoa está passando pela maior dificuldade da sua 
vida, tendo dinheiro na mão do Estado, financiando-o. Poderão dizer que o 
Estado não tem dinheiro algum, que não pode pagar, mas aí não deveria ter 
dinheiro para publicidade, para tantas viagens que são realizadas. 

A prioridade que estamos colocando na LDO, com assentimento do líder 
do Governo e da bancada governista nesta Casa, talvez seja um grande 
passo e uma contribuição que estejamos dando ao Governo do Estado, para 
que ele pare de praticar essa injustiça tremenda contra o servidor, ao passar 
para os cofres, para o financiamento do Estado, salário de servidor, sem a 
sua autorização, servidor este que ganha tão pouco e que luta com tanta 
dificuldade. E contribui com parte do dinheiro que é seu para financiar o 
Estado, que, muitas vezes, gasta tão mal. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte) - Só queria dizer a V. Exa. que 
não há mais essa prática no Estado. A partir de 1°/1/2001, não houve 
nenhum centavo de verba retida. Concordo com V. Exa. que é uma forma de 
empréstimo daquele servidor que mais precisa do seu dinheiro naquele 
momento de dificuldade. Mas o Governador Itamar Franco já determinou, 
contrariamente aos Governos anteriores, que, a partir de 1° de janeiro, não 
mais se retém nenhum centavo do funcionalismo público. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
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conseguimos, por unanimidade dos votos desta Casa, colocar na LDO 
que, a partir de 2002, os recursos do Estado serão destinados 
prioritariamente ao pagamento dos precatórios - que é dinheiro de terceiros -, 
principalmente os trabalhistas, que é dinheiro dos servidores, e as verbas 
retidas. 

Encerro, fazendo um apelo ao Governador Itamar Franco. Ele não pode ser 
tão insensível assim. Governar é definir prioridades. A partir do ano que vem, 
esta Assembléia o obriga a pagar, mas não é preciso esperar por isso. Sr. 
Governador, tenha dó dos servidores do Estado e comece agora, novamente, 
a pagar os precatórios, essas verbas retidas, principalmente daqueles 
servidores que, estando doentes ou com problemas de doença na família, 
justificando-se perante a Secretaria de Estado de Administração e Recursos 
Humanos, possam receber o que é seu. Seja solidário pelo menos no cãncer, 
na doença dos servidores públicos que vivem momentos de angústia e não 
podem ser condenados à morte por falta de recursos para se tratar, estando 
financiando o nosso Estado de Minas. Fica aqu i o meu apelo, Governador: 
não espere 2002, comece a pagar agora, seja sensível ao sofrimento e à 
angústia dos servidores públicos de Minas. 

Questões de Ordem 
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Exa. 

pela competência e seriedade com que tem dirigido os trabalhos nesta Casa. 
Quero dizer também que o meu voto foi "sim" à Emenda n° 34 da LDO. Votei 
"não" de forma errada e gostaria de dizer que o meu voto foi "sim". Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Exa. 
e o Líder do Governo na Casa, pela forma com que conduziram os trabalhos 
no sentido da negociação e do diálogo. E quero deixar público que há uma 
questão do IPSEMG que permanece ainda para ser resolvida. A rescisão de 
contrato entre a FHEMIG e o IPSEMG deixou cerca de 40 servidores com o 
contrato rescindido. Não foi estabelecida nenhuma outra forma de vínculo 
empregatício, e essas pessoas estão no IPSEMG, segundo fontes que me 
informaram recentemente, sem nenhum pagamento e sem nenhum vinculo. 
São cerca de 40 pessoas que estão trabalhando no laboratório do IPSEMG. 
Esse é um fato. 

O segundo fato, Sr. Presidente, é que, a partir do momento em que se 
rescindiu o contrato de centenas de funcionários da FHEMIG que estavam 
prestando serviços ao IPSEMG, o laboratório do IPSEMG, que conta com 
todo o aparato, com toda a organização para atender todos os pacientes 
internados do hospital e parte importante dos externos, hoje, não funcionando 
no seu todo, mas precariamente, obriga o IPSEMG a fazer contratos com 
outros laboratórios fora do Instituto, gastando cerca de R$150.000,00 a 
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R$200.000,00 a mais para pagá-los. O próprio laboratório do IPSEMG 
poderia resolver isso, economizando para o Estado. São duas situações 
graves que trazemos a público e que temos que averiguar porque elas não 
podem continuar. Primeiro, pelo fato de esses funcionários ex-contratados 
que estão trabalhando no IPSEMG não estarem recebendo e não terem 
nenhum vínculo. Segundo, eles estão onerando o erário através do 
pagamento do IPSEMG a laboratórios, quando o próprio laboratóno do 
IPSEMG poderia estar realizando esses exames. Esses são dois problemas 
graves aos quais temos que nos ater e buscar, aliás, responsabilidade sobre 
essa questão. Muito obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves* - Sr. Presidente, também gostaria de 
acompanhar o raciocínio do Deputado Edson Rezende, em relação ao 
IPSEMG. Não seria só com relação à questão do laboratório, mas também 
sobre os exames complementares, como a tomografia. O IPSEMG paga a 
terceirização dos exames feitos. Por mês, são mais de R$800.000,00, sendo 
que um tomógrafo de última geração não custa mais que R$600.000,00. Não 
é só o laboratório, vêm a tomografia, a ressonância. Tínhamos pedido, por 
intermédio do Deputado Edson Rezende, uma CPI relacionada com o 
IPSEMG, e V. Sa. ficou de formar uma comissão. As denúncias continuam, 
relativamente ao IPSEMG. Aliás. na semana passada, através da imprensa 
escrita, o Ministério Público pediu a exoneração do Presidente do IPSEMG. 
Isso não vem ao caso, é uma questão do IPSEMG. As denúncias continuam, 
apesar de o Instituto fazer um grande trabalho. Sou totalmente a favor do 
médico de famllia do IPSEMG, como já foi dito, anteriormente. Ele foi 
escolhido a dedo pelos Diretores do IPSEMG, a dedo por alguns Deputados, 
a dedo por alguns amigos do Presidente do IPSEMG. Falar que o salário é 
pouco é mentira. Provo que é um bom salário, são R$5.000,00 para trabalhar 
4 horas por dia. Conto no dedo quem neste País ganha isso. 

Quero aproveitar para, em nome do PDT, Sr. Presidente, parabenizar V. 
Exa., como Presidente desta Casa, como todos os companheiros da Mesa, 
pelo trabalho do primeiro semestre. Quero parabenizar o Líder do Governo, 
Deputado Antônio Andrade, que realmente soube fazer esse trabalho, ao 
nosso amigo Wanderley Ávila, que nos tem prestigiado bastante, enfim, a 
todos os membros da Mesa, Sr. Presidente. Quero ressaltar o trabalho do 
nosso Líder, Deputado Antônio Andrade. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Reporto-me, exatamente, ao discurso 
de posse de V. Exa., quando assumiu os destinos desta Casa. Naquele 
momento, V. Exa., acima de tudo, tranqüilizou todos os parlamentares. Da 
mesma maneira, quero, em meu nome e em nome do PSD, cumprimentar V. 
Exa., toda a Mesa Diretora, toda a nossa assessoria e, particularmente, todos 
os nossos parlamentares por esse período de trabalho em que, sem dúvida 
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alguma, testemunhamos, acima de tudo, a prestabilidade de serviço ao 
povo de Minas Gerais. V. Exa. está de parabéns. Mais ainda: para 
tranqüilizar todos aqueles que trabalham na FUNED, na FHEMIG e na 
HEMOMINAS, já encaminhamos um pedido para a suspensão e para a 
demissão de qualquer funcionário durante esse período de estágio, durante 
essa questão tão temerária por que eles estão passando. 

Cumprimento, mais uma vez, V . Exa. e todos os parlamentares; que 
tenham um feliz recesso e que possamos, no segundo semestre, voltar à 
nossa Casa do povo mineiro. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
O Sr. Presidente- Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 951/2000, 

do Deputado João Leite e outros, que dispõe sobre o livre acesso de 
autoridades a estabelecimentos carcerários. 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. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.208/2000, da Deputada 
Elbe Brandão, que altera a Lei no 6.763, de 23/12/75, no que se refere à 
redução de carga tributária em operações com energia elétrica, na situação 
que menciona. e dá outras providências. 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. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.246/2000, do Deputado 
João Pinto Ribeiro, que dispõe sobre as obras de arte representativas da 
herança cultural e histórica mineira. 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. A sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.431/2001, do Governador 
do Estado, que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da 
Educação e dá outras providências. 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. A sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.485/2001 , do Deputado 
Marcelo Gonçalves, que dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 13.083, de 
30/12/88, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis 
o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.511/2001 , do Governador 
do Estado, que altera os arts . 2° e 23 da Lei n° 10.366, de 28/12/90, que 
dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado. 
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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. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 1.539/2001 , do Governador 
do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei 
orçamentária para o exercício de 2002. 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. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senti-me 

na obrigação de prestar algumas informações a respeito de matéria tratada 
pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira, referente à retenção de verbas de 
direitos dos servidores públicos. É preciso esclarecer isso, e eu o faço porque 
tive a honra de participar do início do Governo Itamar Franco, justamente na 
Pasta que cuida desse assunto, a de Recursos Humanos e Administração. A 
prática lamentável de retenção de recursos dos servidores foi iniciada no 
Governo passado, de Eduardo Azeredo. O estoque de retenção herdado por 
este Governo era da ordem de R$220.000.000,00 apenas na administração 
direta e cerca de R$428.000.000,00 na indireta. A prática de retenção 
continuou no Governo Itamar, mas não se chegou a reter nada próximo ao 
que foi retido no Governo anterior. Chegamos a reter, neste Governo, em 
torno de R$70.000.000,00, sem considerar as liberações que eram feitas. 
Ainda no meu tempo, fora as exceções, a regra que adotamos foi a de fazer 
liberações daqueles que tinham menores valores retidos e, com isso, atender 
a um maior volume de servidores. O atual Secretário vem adotando a 
liberação por ordem cronológica, que foi alterada com o instituto da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Ela fez com que se privilegiasse a liberação dos 
valores retidos a partir de janeiro de 1999, já que veda ao Governo o gerar 
compromisso para outro pagar. Podemos assegurar que não é retido nenhum 
centavo a mais neste Governo; aquilo que foi retido neste Governo vem 
sendo progressivamente liberado, estará totalmente liberado antes do fim do 
Governo Itamar Franco. Esperamos que os valores retidos no Governo 
anterior, na medida do possível, estejam integralmente liberados até o final 
do Governo Itamar, que tem dado demonstração do compromisso que tem 
com os servidores públicos. Obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria, simplesmente, de 
manifestar minha alegria com o encerramento do semestre e de agradecer a 
todos os companheiros o convívio. Quero, ainda, parabenizar V . Exa. por 
conduzir os trabalhos com muita tolerância, harmonia e equilíbrio. 
Reconhecemos isso de público. Para finalizar, quero dizer que sempre tenho 
subido a essa tribuna para denunciar problemas relacionados com a 
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pesquisa mineira, especialmente aqueles que dizem respeito à Empresa 
de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais - EPAMIG -, que se 
encontra em uma situação difícil por causa da falta de cobertura do Governo 
do Estado. 

Quero, ainda, falar de nossa preocupação com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. Embora ela seja da alçada federal, 
temos dois centros nacionais de pesquisa em nosso Estado: o Centro 
Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, na cidade de Sete Lagoas, e o 
Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite, na cidade de Juiz de Fora. 
Essa instituição dá uma contribuição muito grande para o desenvolvimento 
da agropecuária e do agronegócio brasileiro e encontra-se também em uma 
situação de dificuldades, chegando a fazer greve dias atrás. Portanto, 
conclamamos o povo mineiro fazer gestões também junto ao Governo 
Federal, para que a nossa pesquisa agropecuária seja preservada e 
valorizada. Sabemos que nenhuma nação se desenvolve sem o investimento 
em conhecimento e mão-de-obra qualificada. Fica aqui o nosso apelo em 
nome dos servidores da EMBRAPA do Estado de Minas Gerais. Obrigado. 

O Deputado Gil Pereira - Reiter minhas palavras anteriores quanto à 
condução dos trabalhos por parte de V. Exa. 

Recebi um telefonema do Deputado Alberto Pinto Coelho, que está no 
Estado de Goiás a serviço da Assembléia, solicitando-me que deixasse 
registrada uma informação nos anais da Casa. O Governo Federal quer 
vender o restante das ações da Vale do Rio Doce. Ele pediu-me que 
registrasse esse fato e que solicitasse ao Sr. Presidente da República e às 
autoridades da área econômica federal que Minas fosse ouvida. É necessário 
saber o que a população e as lideranças de Minas têm a dizer a respeito da 
venda dessas ações a grupos internacionais. Como ele não pôde estar 
presente nesta última reunião, pediu-me para registrar essa infelicidade do 
Governo Federal. 

Mais uma vez, parabenizo V. Exa. e toda a Mesa pelos trabalhos 
desenvolvidos neste primeiro semestre. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria, em nome da Minoria, de 
manifestar a nossa satisfação em participar dos trabalhos da Assembléia 
Legislativa no primeiro semestre. É uma alegria conviver com os Lideres do 
PFL, do PSDB e do PT, desenvolvendo um trabalho de oposição. Quero 
elogiar esses partidos e a maneira como se conduziram na Assembléia, 
trazendo uma grande contribuição para a discussão que se desenvolveu no 
parlamento mineiro, em todos os assuntos de interesse do povo de Minas 
Gerais. 

Também parabenizo a Mesa pela condução dos trabalhos e desejo 
felicidades aos Deputados no recesso. Que no segundo semestre tenhamos 
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uma grande produção na Assembléia Legislativa e uma fiscalização 
permanente do Poder Executivo. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Antes de encerrar, esta Presidência, em nome de toda a 
Mesa Diretora, gostaria de agradecer a todos os Deputados e Líderes 
partidários que nos ajudaram a conduzir os trabalhos neste primeiro 
semestre. Foi um trabalho muito proveitoso, com muitas discussões, muitos 
trabalhos, audiências públicas e reuniões. A Mesa e esta Presidência 
agradecem a todos os que nos ajudaram a conduzir esta Casa. 

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária do dia 
1° de agosto, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia 
anunciada será publicada na edição do dia 1 °/8/2001 .). Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 13/7/2001 , as seguintes comunicações: 
Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Targino 

Fernandes dos Reis. ocorrido em 6/6/2001 , em Varginha. (Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Márcio Cunha, notificando sua ausência do País no período 

de 5/7 a 22/7/2001. (Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando sua ausência do País no 

período de 14/7 a 22/7/2001 . (Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado João Paulo, notificando sua ausência do País no período de 

12/7 a 10/8/2001 . (Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Luiz Antõnio 

Cury, ocorrido em 10/6/2001 , em ltajubá. (Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. Teodomira 

Soares Pereira, ocorrido em 26/6/2001 , em Várzea da Palma. (Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Francisco 
Pinto Dornas, ocorrido em 3/7/2001 , em Várzea da Palma. (Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Odir 
Muniz Cyrillo, ocorrido em 4/7/2001 , em São Paulo, SP. (Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Antenor Reis de 
Matos Neiva, ocorrido em 2/7/2001 , nesta Capital. (-Ciente. Oficie-se.) 
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As nove horas e quarenta e cinco mmutos do dia vinte e oito de junho de 
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo 
Piau, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, 
Maria José Haueisen, Sávio Souza Cruz. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Piau, 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 subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a debater o Projeto de Lei n.0 1.431/2001 , do Governador do Estado, 
que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Educação, 
especificamente, a transferência das universidades estaduais da Secretaria 
de Estado de Ciência e Tecnologia para aquele órgão. Registra-se a 
presença dos Srs. Antônio Salustiano Machado, Paulo Gazinelli e Antônio 
Macedo Orlando Ferreira, respectivamente, Secretário de Estado, Secretário 
Adjunto e Assessor Parlamentar da Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia. A seguir é concedida a palavra aos convidados para suas 
considerações iniciais. Segue-se amplo debate, conforme notas taquigráficas. 
Após as considerações finais dos presentes e cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária , determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Paulo Piau, Presidente -José Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Mauro Lobo. 

ATA DA 138 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

As dez horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e um, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, Doutor Viana e Arlen 
Santiago, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados Márcio Cunha, Ivo José e Sávio Souza Cruz. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre as ações que estão 
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sendo desenvolvidas pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara Federal referentes à situação em que se encontram as 
rodovias federais do País, principalmente as localizadas em Minas Gerais, e 
ao acompanhamento dos investimentos previstos no orçamento federal deste 
ano, em comparação com os dos últimos quatro anos. Logo após, o 
Presidente registra a presença dos seguintes convidados: Deputados 
Federais Wellington Dias, Mauro Lopes, Doutor Helena, João Magno, Márcio 
Reinaldo Moreira; e os Srs. José Hélcio Santos Montese, Diretor-Geral do 
DNER; Jasson Simões, Inspetor da Polícia Federal; Rogério Sampaio, 
Policial da Polícia Rodoviária Federal ; e Geraldo Nascimento, Prefeito do 
Município de Timóteo. Após as considerações iniciais do Deputado Arlen 
Santiago, autor do requerimento que suscitou a realização da reunião, abre-
se amplo debate entre os parlamentares e os convidados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de julho de 2001 . 
Arlen Santiago, Presidente - Dinis Pinheiro - Ermano Batista - Márcio 

Cunha. 
ATA DA 28 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 

N° 44/2000 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano Canêdo, 
Eduardo Brandão e Maria Olívia (substituindo este ao Deputado Miguel 
Martini, por indicação da liderança do PSDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Cristiano 
Canêdo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento da Deputada Maria Olívia, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A reunião tem por finalidade apreciar o parecer sobre a 
Proposta de Emenda n° 44/2000, do Governador do Estado, que dá nova 
redação ao art. 239 da Constituição do Estado. O Deputado Eduardo 
Brandão, relator da matéria, emite seu parecer, que conclui pela aprovação 
da proposta de emenda no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência 
suspende a reunião por 5 minutos para a lavratura da ata desta reunião. 
Após, reabre os trabalhos e, em virtude da aprovação de requerimento da 
Deputada Maria Olívia, dispensa a leitura da ata desta reunião, que é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
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parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissão. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 2001 . 
Cristiano Canêdo, Presidente- Eduardo Brandão- Maria Olívia. 
ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

LEI ROBIN HOOD 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dinis Pinheiro, Arlen 
Santiago e Maria Olívia (substituindo o Deputado Miguel Martini por indicação 
da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental , o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria 
Olívia, 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 tratar de assuntos de 
interesse da Comissão. Passa-se, então, à fase de apreciação de matérias 
da Comissão. São aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Dinis 
Pinheiro, em que solicita sejam convidados 16 autoridades e os Prefeitos dos 
853 municípios mineiros, conforme lista encaminhada, para prestarem 
informações a esta Comissão; do Deputado Arlen Santiago, em que solicita 
seja agendada audiência pública na cidade de ltacarambi para discutir com 
Prefeitos, Vereadores e lideranças da região sobre a Lei Robin Hood. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de julho de 2001 . 
Ermano Batista, Presidente - Arlen Santiago - Dinis Pinheiro. 
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Às quinze horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e um, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão, Cabo Morais, 
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 Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A finalidade da reunião é apreciar o Parecer para o 2° Turno do 
Projeto de Lei n° 1.511/2001 , do Governador do Estado, que altera os arts. 2° 
e 23 da Lei n° 10.366, de 28/12/90, que dispõe sobre o Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais- IPSM. Com 
a palavra, o Deputado Cristiano Canêdo, relator da proposição, emite seu 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do 
vencido no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Os Deputados Sargento 
Rodrigues e Cabo Morais solicitam a palavra, cada um por sua vez, para 
fazer declaração de voto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de julho de 2001. 
Eduardo Brandão, Presidente - Cabo Morais - Sebastião Navarro Vieira -

Cristiano Canêdo. 
ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e oito de junho de dois mi l e 

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton, Fábio 
Avelar, Maria José Haueisen e Miguel Martini, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Milton, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a situação 
do Projeto Promata e a discutir e votar proposições da Comissão. Em 
seguida, o Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. Ana Lúcia da 
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Costa Pereira e Hugo José Leitão, respectivamente, Assessora-Chefe e 
Assessor de Planejamento e Controle do IEF; Gisela Herrmann, 
Superintendente Técnica da Fundação Biodiversitas, e Maria Dalce Ricas, 
Superintendente Executiva da AMDA. O Presidente passa a palavra à 
Deputada Maria José Haueisen, autora do requerimento que motivou a 
reunião, para as considerações iniciais, e, em seguida, aos convidados, cada 
um por sua vez, os quais 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, 3 de julho de 2001 . 
José Milton, Presidente- Antônio Andrade - Miguel Martini - Fábio Avelar. 

ATA DA 408 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de julho de dois mil e um, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, 
Aílton Vilela e Dimas Rodrigues (substituindo os dois últimos aos Deputados 
Amilcar Martins e Paulo Pettersen, por indicação das Lideranças do PSDB e 
do PMDB, respectivamente), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental , o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
distribui ao Deputado Aílton Vilela os Projetos de Lei n°s 168, 493, 607 e 
741/99, 901 , 1.025, 1.052, 1.235, 1.314 e 1.321/2000 e ao Deputado Dimas 
Rodrigues os Projetos de Lei n°s 858/2000, 1.448, 1.500, 1.502, 1.51 7, 1.519, 
1.524, 1.545 e 1.552/2001 . Encerrada a 18 Parte dos trabalhos, passa-se à 18 

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições suje itas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
n°S 168, 493, 607 e 741/99, 901 , 1.025, 1.052, 1.235, 1.314 e 1.321/2000 
(relator: Deputado Aílton Vilela). Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre matérias de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados 
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 858/2000, 1.448, 
1.500, 1.502, 1.517, 1.519, 1.524, 1.545 e 1.552/2001 (relator: Deputado 
Dimas Rodrigues). 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, 4 de julho de 2001 . 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Aílton Vilela - Geraldo Rezende - Djalma 

Diniz. 



z 
(3 

o 

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2001 

ATAS 

ATA DA 1373 REUNIÃO ESPECIAL, EM 25/6/2001 
Presidência dos Deputados Agostinho Silveira e Márcio Cunha 

333 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado 
Márcio Cunha - Palavras do Sr. Edilson Corrêa de Moura - Palavras do Sr. 
Paulo Noleto - Palavras do Sr. Edilson Corrêa de Moura - Palavras do Sr. 
Sávio Gabriel Felipe Quintão - Palavras do Sr. Wellington Moreira Diniz -
Palavras do Sr. Wu Tou Kwang - Palavras do Deputado Marco Régis -
Palavras do Sr. Marco Aurélio Cozzi - Execução de fita - Esclarecimentos 
sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Mauri Torres - Wanderley Ávila - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Geraldo Rezende - Gil Pereira - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Silveira) - Às 9h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Luiz Menezes, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os 
Exmos. Srs. Sávio Gabriel Felipe Quintão, Prefeito Municipal de Nova Era; 
Edilson Corrêa de Moura, Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de 
Minas Gerais; Marco Aurélio Cozzi, Delegado do Sindicato Nacional dos 
Terapeutas Naturistas em Minas Gerais e acupunturista; Wellington Moreira 
Diniz, representante do Sr. Ricardo Maki, Diretor do Departamento de 
Acupuntura e Terapias Afins da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de 
Janeiro; Wu Tou Kwang, médico administrador hospitalar e Presidente da 
Associação Nacional de Acupuntura e Moxabustão; Paulo Noleto, Presidente 
do Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagens - IMAM -; Deputado Marco 
Régis, membro da Comissão de Saúde desta Casa; e Deputado Márcio 
Cunha, autor do requerimento que deu origem a este ciclo de debates e 
Coordenador dos debates. 
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Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de 
Debates Acupuntura e Terapias Afins: Métodos Complementares de 
Assistência à Saúde. 

Palavras do Sr. Presidente 
Se analisarmos o avanço da medicina ao longo da história da humanidade, 

veremos que já se registraram conquistas extraordinárias na prevenção e na 
cura das doenças. O séc. XX, particularmente, foi pródigo em realizações no 
campo da saúde. Para citar apenas um exemplo, o câncer, antes, era 
considerado incurável. Hoje, muitas manifestações da moléstia são curáveis 
ou, em último caso, podem ser tratadas, assegurando-se boa sobrevida ao 
paciente. 

É evidente que o avanço da ciência e da tecnologia está intimamente ligado 
aos êxitos da medicina tradicional. Isso não impede, no entanto, que o 
homem continue recorrendo, com intensidade, a métodos complementares. 
Aí está a homeopatia, de que até os médicos alopatas eventualmente se 
utilizam. E aí está a acupuntura, esta técnica chinesa de 5 mil anos, que vem 
desvendando os mistérios da energia vital como caminho para a cura. 

Poderia parecer aos menos avisados que a acupuntura não tivesse firme 
base científica. Todavia. um exame atento mostra-nos que não é assim. Ela 
parte de um mapeamento de canais do corpo humano, que estabelecem 
conexões entre os órgãos e as sensações externas. Revelando profundo 
conhecimento da anatomia, os médicos chineses desenvolveram alternativas 
para aliviar as dores, combater o estresse e as dependências, bem como 
prevenir as enfermidades. 

Naturalmente, o que estamos dizendo não é novidade para os ilustres 
expositores que ouviremos a seguir, bem como para os participantes deste 
ciclo de debates. Mas fazemos tais considerações para demonstrar que a 
acupuntura é assunto que nos interessa e entusiasma-nos. Aliás, nossa 
posição é compartilhada por este Legislativo. Prova disso é o Projeto de Lei 
n° 1.347/2001 , em tramitação nesta Casa. De autoria do nobre colega 
Deputado Márcio Cunha, que irá também coordenar os nossos trabalhos de 
hoje, a proposição visa autorizar o Poder Executivo a criar o Serviço de 
Acupuntura e Terapias Afins nas unidades de saúde e nos hospitais públicos. 
A proposta é igualmente para disciplinar as atividades dos profissionais do 
ramo. 

O binômio educação-saúde sempre constituiu prioridade neste parlamento. 
Entendemos que um país educado é feliz, e é essa legítima felicidade que 
nos cumpre ter como objetivo para o povo que aqui representamos. Daí, a 
importância deste nosso encontro. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
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apresentamos nossa saudação aos que nos honram com sua presença. 
Aos palestrantes, nossos agradecimentos pela valiosa colaboração; aos 
demais participantes, nossos cumprimentos por compartilharem conosco do 
interesse por assuntos de grande alcance social, como são a acupuntura e os 
métodos terapêuticos afins. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Márcio Cunha 
Bom dia. Informamos que as dependências superiores do Plenário estão à 

disposição dos participantes. Agradecemos a presença de cada um de vocês, 
que enaltece o nosso encontro. 

A acupuntura é uma ciência que surgiu na China há aproximadamente 
4.500 anos. Apesar de milenar, continua evoluindo, mas sempre preservando 
os seus princípios fundamentais e harmônicos. É o principal método utilizado 
pela medicina tradicional chinesa, que, a partir dos mesmos princípios 
filosóficos e com o mesmo raciocínio básico, uti liza também para tratamento 
de saúde ervas, por meio da fitoterapia; alimentos, por meio da dietética, 
além de massagens e exercícios físicos. 

Houve expansão geográfica da acupuntura, que, da China, difundiu-se por 
todo o Oriente e, mais recentemente, pelo mundo ocidental. Chegou ao Brasil 
no início deste século, trazida pelos imigrantes japoneses que escolheram o 
nosso País como sua segunda pátria. No Brasil, as terapias orientais 
oriundas da medicina chinesa estão em evidência constante nos meios de 
comunicação, demonstrando a sua eficácia em novelas, telejornais, 
semanários, revistas e nas conversas informais de todas as classes sociais. 

Há tempos, a acupuntura tomou rumo diferente entre os brasileiros, a partir 
do interesse de alguns profissionais de saúde. Os fisioterapeutas foram os 
primeiros a incorporá-la como especialidade. Posteriormente, os biomédicos, 
os profissionais de enfermagem, de medicina e, finalmente, os farmacêuticos. 
Os demais profissionais da área de saúde muitas vezes a incluem como 
prática complementar. Também os dentistas estão próximos a reconhecê-la 
como especialidade, assim como os veterinários, os psicólogos e alguns 
nutricionistas. Como adepto da acupuntura, por ter resolvido um problema de 
saúde que me afligia há muitos anos, comecei a me interessar por essa 
técnica. 

Como pratico com regularidade o tênis, tive alguns problemas. Havia mais 
ou menos dez anos que convivia com fortes dores na coluna. Apesar de 
procurar todos os métodos possíveis e imagináveis, fui curado pela 
acupuntura. 

No ano passado, estava prestes a submeter-me a uma cirurgia em duas 
hérnias de disco, mas, felizmente, consegui curar-me e estou jogando meu 
tênis tranqüilamente. Percebi, então, que a acupuntura e as terapias orientais 
são pouco difundidas e conhecidas no Brasil e, em razão disso, sofrem algum 
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tipo de discriminação e desconhecimento. É evidente que o conhecimento 
é o caminho imediato para o reconhecimento e para a prática de qualquer 
questão que seja. Hoje, portanto, ao perceber que, através da acupuntura, 
poderíamos resolver inúmeros problemas e ao ver que a prática da 
acupuntura, muitas vezes, por ser questão simples, pode curar doenças que 
estão há muito tempo afligindo as pessoas, resolvemos apresentar projetos 
na Assembléia Legislativa. O primeiro deles está reconhecendo os 
acupunturistas, reconhecendo essas pessoas que estão há décadas, no 
Brasil , praticando acupuntura. Então, sugerimos a criação do Dia do 
Acupunturista. 

Mas, à semelhança do que temos hoje nos conselhos de medicina, que 
acompanham a prática da medicina, é importante também que tenhamos um 
organismo que possa acompanhar, que possa estar atento à prática da 
acupuntura. Com esse fim, estamos sugerindo a criação de um conselho 
estadual de acupuntura. Esse projeto está tramitando nesta Casa. 

E o projeto de maior importância é o que tenta incluir nos hospitais públicos 
a prática da acupuntura e das terapias afins. 

Portanto, neste nosso encontro, hoje, além de servir ao objetivo desta 
Casa, de difundir e mostrar que a acupuntura pode ser uma solução para 
muitas doenças, queremos também que os senhores dêem subsídios para 
que possamos aprovar o projeto. O projeto que possibilita essas práticas está 
na Comissão de Constituição e Justiça e, numa das reuniões, o projeto 
levantou polêmica. Em razão disso, a Comissão de Constituição e Justiça 
sugeriu que se fizesse este debate para que pudéssemos aprofundar essa 
questão e obter subsídios para que os projetos possam tramitar nesta Casa. 

A acupuntura apresenta excelentes resultados nas patologias músculo-
esqueléticas - doenças dos músculos, tendões, ligamentos ósseos e juntas -, 
o que foi o meu caso. Proporciona ainda bons resultados em doenças 
ginecológicas e alérgicas, nas neurológicas e imunológicas e é coadjuvante 
em muitas outras. A acupuntura vem, a cada dia, conquistando um grande 
número de adeptos. Esse dado pode ser confirmado pelos números obtidos 
no ambulatório da Igreja da Boa Viagem, referentes aos meses de outubro e 
novembro de 2000, que mostram uma média de 30 atendimentos diários. São 
600 atendimentos mensais e aproximadamente 500 pessoas na fila de 
espera. Hoje, cidades como Nova Era e Motozinhos, que deram início a essa 
atividade, em 1998 e 1999, prestam 600 atendimentos por final de semana, 
utilizando de 15 a 20 terapeutas. 

Além dos bons resultados obtidos com essa técnica, outro motivo me levou 
a apresentar o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o serviço 
de acupuntura nas unidades de saúde dos hospitais públicos, o que institui o 
Dia do Acupunturista e o que cria o Conselho Estadual de Acupuntura e 
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Terapias Afins. O baixo custo da prática dessa técnica irá ajudar a 
melhorar a situação da saúde pública do Estado. Saliente-se que a 
proposição que apresentei não é mérito, pois, no Estado do Rio de Janeiro, 
está em pleno vigor a Lei n° 3.181 , de 27/1/99. O Rio de Janeiro já aprovou 
projeto com objetivo semelhante ao do que apresentamos na Assembléia de 
Minas. Acrescente-se também que naquele Estado vigora a Resolução n° 
1.439, de 30/12/99, editada pelo Secretário da Saúde, a qual, ao 
regulamentar o disposto na lei mencionada, define o campo de atuação dos 
praticantes da acupuntura e terapias afins e estabelece normas a respeito de 
suas atividades. 

Assim sendo e considerando a crescente demanda da população de Minas 
Gerais por essas práticas, apresentei os projetos na certeza de que as 
medidas neles contidas representam um avanço no tocante ao 
estabelecimento de uma polltica de saúde mais abrangente. 

Aproveito a oportunidade deste ciclo de debates para cumprimentar todos 
os acupunturistas, os profissionais da saúde e as autoridades aqui presentes, 
que muito vêm enriquecer este evento, na certeza de que estamos dando um 
grande passo para invertermos a situação contrária a nosso projeto. 

Assim, o meu muito-obrigado pela participação de todos vocês. 
Palavras do Sr. Edilson Corrêa de Moura 

Bom dia. Quero cumprimentar a todos os presentes, para que esta reunião 
tenha a representatividade que vejo aqui. No Sindicato dos Médicos, na 
gestão que está se iniciando agora - assumi há pouco mais de um mês -, 
temos a política de estarmos, se possível, onde se debater a questão da 
saúde. Tenho falado, nos locais a que tenho ido, que o setor de saúde é 
importante e que este apagão que todos estamos vivendo - o brasileiro vive 
sob a égide de um apagão, da falta de energia -já acontece há muito tempo, 
na área da saúde. Se, ao invés de estarmos aqui reunidos, tivéssemos o 
discernimento de percorrermos alguns postos de saúde de Belo Horizonte e 
de outros municípios, com certeza, iríamos presenciar coisas que seriam 
inimagináveis no século passado. Trabalho num grande hospital público de 
Belo Horizonte, o Hospital Júlia Kubitschek, e sou pneumologista. Trata-se de 
um hospital referência para o tratamento de tuberculose e de várias outras 
doenças pulmonares, e estamos sem tumógrafo há quatro anos. O mais 
interessante é que aquilo que o Estado já pagou à iniciativa privada, em 
exames, daria para ter comprado três ou quatro tumógrafos. Essas questões 
são importantes. Neste momento, o setor de saúde carece de uma militância, 
porque é uma questão que diz respeito a todos nós. Seria importante se 
estivéssemos debatendo sobre qualquer tema e tivéssemos a garantia de 
que, se nossos familiares tivessem algum problema de saúde nesse 
momento, teriam a garantia de acesso e bom atendimento médico. Mas, 
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infelizmente, isso não tem acontecido. É importante denunciarmos isso. A 
questão da saúde em Belo Horizonte e em Minas Gerais precisa ser 
abordada com mais responsabilidade. 

Parece que houve uma dificuldade na organização deste evento. 
Inicialmente, soube do que se tratava por volta de quinta ou sexta-feira e já 
estava com uma viagem marcada. Estamos fazendo o lançamento da nova 
tabela do SUS pelo interior de Minas Gerais, e fui comunicado de que seria 
uma plenária sobre acupuntura e terapias afins. Inicialmente, perguntei-me 
qual seria o sentido de um convite feito ao Presidente do Sindicato dos 
Médicos do Estado de Minas Gerais para debater sobre uma questão muito 
específica. Não sou acupunturista, embora conheça, até pela literatura 
médica, a eficácia do tratamento de acupuntura, de medicina chinesa. O que 
está em questão aqui não é se a acupuntura serve ou não, pois existe uma 
comprovação científica a esse respeito. Estranhei o fato de, na relação dos 
debatedores, não ter sido comunicado à Associação Médica de Minas Gerais 
que existe um departamento onde há um médico acupunturista responsável, 
de formação médica. Depois de tomar ciência do que seria este debate, 
contactei esses colegas e soube que não tinham sido convidados para esta 
plenária. Acho que a presença deles, como especialistas, talvez até mais que 
a minha, poderia enriquecer este debate, fazendo alguns contrapontos. 

Vou reproduzir o que está escrito no "folder" do fax do convite. No último 
parágrafo, está escrito: "Ancora-se, também, no fato de que uma lei, com 
objetivos semelhantes, já se encontra em pleno vigor no Estado do Rio de 
Janeiro. Tais técnicas contribuem para uma efetiva melhoria da saúde do 
Estado". Essa questão diz respeito ao exercício profissional. Não cabe à 
Secretaria de Estado do Rio de Janeiro criar uma lei que regulamente a 
prática profissional da acupuntura no Brasil. Tanto isso é verdade que tenho, 
publicado no diário oficial , o documento em que essa portaria - que esse 
"folder'' afirma que já é praticada no Rio de Janeiro - foi dissolvida. É uma 
resolução da Secretaria de Estado, de n° 1.517, assinada pelo médico Dr. 
Gilson Cantarini, Secretário da Saúde do Rio de Janeiro: "Resolve 
suspender, até ulterior deliberação, os efeitos da Resolução n° 1.439, de 
30/12199. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário". Então, esse "folder'' divulga algo 
inveridico. 

Sou médico, fiz um curso de Medicina durante seis anos, cinco anos de 
especialização e exerço a medicina desde 1992. Não são poucas as vezes 
em que um paciente entra no meu consultório, senta-se diante de mim, 
começa a relatar suas queixas, o examino e, no final da consulta, reflito: não 
sei o que este paciente tem, preciso reexaminá-lo, ped ir exames 
complementares, discutir com colegas mais experientes e recorrer aos livros 
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de medicina. O ato médico é, sobretudo, de responsabilidade e deve ser 
encarado como tal. A acupuntura é uma especialidade médica desde 1995. 
Na opinião das entidades médicas - estou aqui representando o Sindicato 
dos Médicos, mas tenho a ousadia de reproduzir o que acho que seria a 
afirmação do Dr. José Guerra, Presidente da Associação Médica, e do Dr. 
Francisco Caldeira Reis, Presidente do Conselho Regional de Medicina -, a 
acupuntura é um ato médico e deve ser exercida por médicos com formação. 
Aliás, ontem, conversando com colegas, eles demonstraram uma grande 
preocupação quanto ao que estaria por trás desta reunião. Em determinado 
momento, tínhamos tomado a posição polftica de não participar, mas 
pessoalmente achei deselegante e agora acho que tomei a posição correta, 
vendo a participação efetiva da platéia. É uma reunião representativa e, por 
isso, acho que fiz bem em ter vindo, até para discutirmos o que realmente 
está por trás. Estamos com o setor de saúde dilapidado, sucateado. Não 
podemos incorrer no risco de promover a saúde de pobre para pobre. O 
acesso de profissionais não médicos no setor público para exercer a 
atividade de acupuntura, no meu entender, é uma saúde de pobre para 
pobre. 

A acupuntura - e tenho vasta documentação aqui -, como toda terapêutica, 
tem efeitos colaterais. Tenho aqui uma folha com referências de 
complicações com a prática da acupuntura, e essas complicações só podem 
ser resolvidas por médicos, que são profissionais capacitados, pelo menos 
teoricamente, porque ultimamente temos visto uma proliferação de escolas 
de Medicina sem a menor condição de funcionar. Estão formando médicos a 
partir da necessidade de um mercado, e esse mercado, neste momento, tem 
valido mais que a vida das pessoas. 

O Ministro José Serra, recentemente, colocou que o que determina a 
abertura de novas escolas de Medicina é o mercado. Agora é óbvio. Quando 
ele fala, o que significa "o mercado"? É a lei da oferta e da procura. Se você 
tiver mais médicos, o preço desses médicos sairá mais em conta, sairá mais 
barato. Mas não há nenhum rigor quanto a se fiscalizarem essas faculdades 
de Medicina. Isso me preocupa muito, e a minha sugestão é a de se fazer um 
novo debate com a presença desses médicos que hoje representam 
oficialmente a entidade, representam inclusive perante a lei esse movimento 
acupunturista. Seria interessante, mais grandioso e proveitoso para todos nós 
que esses colegas fossem convidados, contrapondo-se seus nomes na 
relação de pessoas aqui presentes. 

Parece-me que o único médico aqui - se não estou enganado - é o 
Presidente do Sindicato dos Médicos, que não é especialista em acupuntura. 
Isso é um motivo de crítica à organização do evento. Eventos como estes 
têm de ser mais bem organizados, porque a saúde tem de ser responsável. 



340 
Aqui quero chamar a atenção do Deputado Márcio Cunha: ciência não 
pode partir de uma experiência pessoal. Já tive pacientes que se curaram 
com curandeiros e morreram logo depois, de câncer de pulmão. O fato de ele 
ter sido curado por acupuntura é interessante, porque está provado 
cientificamente que ela cura mesmo. Essa não é a questão. 

Mas uma das questões que devem ser colocadas e discutidas é: quem 
pratica essa acupuntura? Qual é a formação desse profissional? Vejo aqui o 
meu colega Paulo Noleto, Presidente do Instituto Mineiro de Acupuntura e 
Massagens, e - parece-me - ele preside uma entidade que não é legalizada. 
Estou com um parecer do Ministério da Educação - Ofício n° 2.705, de 
Brasília, de 1°/3/2001 , endereçado à Ora. Valéria Cordeiro Vieira, do Instituto 
de Acupuntura Médica de Minas Gerais, que fez uma solicitação de parecer. 
(- Lê:) 

"Em atenção ao seu fax de 20 de janeiro, informamos a V. Sa. que 
efetuamos pesquisas em nossos registros e não localizamos nenhuma 
instituição de ensino superior, credenciada por este Ministério, com a 
denominação de Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagens, não existindo 
também curso superior de Medicina Chinesa autorizado pelo MEC. 

Informamos, outrossim, que as pessoas que necessitarem de 
esclarecimentos sobre a regularidade de cursos dessa natureza devem 
informar-se junto ao MEC. Quanto à prática profissional ilegal , compete aos 
conselhos profissionais de medicina, no caso em questão, serem notificados 
para adotarem as providências cabíveis." 

Estou com um colega médico e especialista em acupuntura, e ele, como 
médico, pode falar melhor que eu sobre essa prática ilegal da medicina. Fica 
aqui a sugestão para que façamos outro debate com essas partes 
responsáveis por esses movimentos. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - Agradeço o Presidente do 
Sindicato dos Médicos, Edilson Corrêa, e gostaria de informar-lhe que temos 
aqui uma cópia do protocolo comprovando que a Sra. Luciana Carvalhais 
recebeu a cópia de um convite do Presidente da Assembléia Legislativa para 
o Edilson. Além disso, a assessoria nos informa - e quero prestar uma 
homenagem a essa assessoria, que vem fazendo um trabalho muito sério-
que o Presidente da Associação Médica, Dr. José Guerra Lage, foi contatado 
e orientou a assessoria para que fizesse contato com a área de acupuntura. 
Essa área teria sido contatada, alegando a impossibilidade de estar presente. 
Sem dúvida nenhuma, o que queremos é discutir a questão com a maior 
transparência possível. 

É importante que fiquem claros alguns dados. Sou professor, no ano que 
vem completo 20 anos como parlamentar, fui 16 anos Vereador por Belo 
Horizonte e, no ano que vem, estarei no quarto ano como Deputado 
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Estadual. Portanto, a minha trajetória, a minha vida falam pelas minhas 
atitudes. O que me levou a apresentar esse projeto foi um problema médico. 
Gastei muito dinheiro procurando alternativas que o resolvessem e consegui 
resolvê-lo pagando a um particular. De repente passei a prestar atenção na 
acupuntura. Pensei nos trabalhadores e pobres coitados que não tiveram 
condição de pagar uma consulta e de submeter-se à acupuntura, porque 
essa questão não é mais difundida. Essa prática tem 4.500 anos. Fui 
motivado por essa sensibilidade, como político que sou - e não fiz nenhuma 
gracinha, porque é minha obrigação detectar as demandas sociais e, nesta 
Assembléia, através da minha ação, tentar fazer alguma coisa que chegue às 
pessoas. Esse foi meu único objetivo. 

É evidente que sou absolutamente leigo nesse assunto. Não entendo nada 
sobre essa matéria. Minha formação foi de Química, na UFMG, e depois fiz 
Direito, mas tenho sensibilidade politica. Por isso apresentei esse projeto, 
com o objetivo de que o trabalhador e as pessoas que, às vezes, aí estão 
perambulando pelos hospitais afora e não resolvem determinados problemas 
tenham do sistema público de saúde essa oportunidade. 

Num primeiro contato, sem ser especialista, percebe-se que com US$3,00 
compra-se uma agulha, que dará para 20 sessões de acupuntura, que podem 
resolver um problema que a pessoa já tem há muito tempo. Nem a Casa nem 
este Deputado têm como pressuposto maior fazer leis para transgredir 
quaisquer outras que sejam. Procurei saber quem praticava acupuntura no 
Estado. Convidamos a Associação dos Médicos e o Sindicato dos Médicos, 
mas o próprio Presidente do Sindicato já colocou que não trata de 
determinados assuntos. 

No que concerne a esta Casa, queremos ouvir os subsídios, para que 
possamos analisar os projetos de minha autoria que estão tramitando. Não 
estamos discutindo aqui questões que estão sendo discutidas em nível 
nacional, como regulamentação de profissão, etc. Inicialmente, é importante 
nos posicionarmos nesse aspecto. De qualquer forma, já estou satisfeito, 
porque a questão será amplamente discutida. 

Pedi a presença de vários Deputados, mas hoje é segunda-feira, e muitos 
estão em suas bases eleitorais. Entretanto diversos assessores estão 
representando os Deputados. Solicito ao Deputado Marco Régis, médico e 
Presidente da Comissão de Saúde, que faça parte da Mesa conosco, 
representando os demais Deputados. Esses projetos estão tramitando nas 
Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira, presidida pelo 
meu companheiro de partido Deputado Geraldo Rezende. 

Palavras do Sr. Paulo Noleto 
Bom dia a todos. É com muita satisfação que aqui me encontro. Agradeço 

a presença de todos os acupunturistas, médicos, fisioterapeutas, 
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fonoaudiólogos, enfermeiros, biomédicos, demais profissionais da área de 
saúde, Deputados, do Prefeito de Nova Era, Sávio Quintão; do Presidente da 
ABTN, Delegado do SINATEM, Marco Aurélio Cossi; do Dr. Wu Tou Kwang, 
cirurgião vascular do Hospital das Clínicas de São Paulo; do Welington 
Moreira Diniz, Presidente do Sindicato dos Massoterapeutos e Acupuntores 
de Medicina Oriental- SI MOR- e do Dr. Edilson Corrêa de Moura. 

Antes de começar a minha apresentação, gostaria de agradecer mais uma 
vez a presença do Dr. Edilson, porque me dá satisfação poder fazer um 
contra-argumento a suas afirmações. Primeiro, se a situação dos hospitais de 
Minas Gerais, quer sejam municipais, quer sejam ligados ao Estado, está 
caótica, se há necessidade de equipamentos que custam milhões de dólares 
para se fazerem exames complementares, é mais um motivo para se 
implantar uma terapêutica tão eficaz e barata como a acupuntura, com os 
recursos oriundos da medicina tradicional chinesa e demais modelos médicos 
existente no mundo. 

É importante clarear a mente de todos, inclusive do próprio Dr. Edilson: o 
modelo médico ocidental não é o único que existe no mundo; muito pelo 
contrário, foi imposto, em nível econõmico, pelos Estados Unidos, após a 
Segunda Guerra Mundial. 

Mas existem outros modelos médicos atuantes no mundo, como a medicina 
ayurvédica, a medicina tibetana, a medicina dos africanos, dos índios da 
Bolívia e do Peru e a medicina chinesa. A China, com 1.300.000.000 de 
habitantes, tem, como alternativa, a medicina ocidental. Falar de saúde de 
pobre para pobre é agressivo e inconsistente, porque a pirâmide social do 
nosso País mostra-nos que a elite está detonando a Nação. Pensamento 
como esse só reforça e agrava ainda mais a situação de 70% da população 
brasileira, que é pobre. A medicina chinesa é uma medicina para pobre. Ela 
requer pouco gasto, poucos equipamentos tecnológicos, não se encontrando 
atrelada a nenhuma multinacional de medicamentos, portanto, não devendo a 
ninguém. Por isso, Mao Tsé-tung reimplantou a medicina chinesa na China, 
depois da República Popular da China, em 1950, justamente para não ficar 
dependente dos países ocidentais, que são os donos do mundo. Sabemos 
que as indústrias farmacêuticas estão nas mãos de meia dúzia de países 
ocidentais. Portanto, é importante que essas falhas do sistema de saúde 
tenham alternativas. E nosso encontro é justamente para estudar essas 
alternativas. Precisamos ver, de forma democrática, a implantação dessas 
alternativas, para que nossos pobres tenham uma assistência efetivada. 
Perdôo o posicionamento do Dr. Edilson Corrêa de Moura, porque a 
formação do médico ocidental não inclui outros modelos de medicina. Na 
formação do médico ocidental, não há o estudo da acupuntura e de terapias 
afins. Por isso, desconhece tecnicamente, filosoficamente, historicamente e 
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cientificamente a trajetória da medicina chinesa no mundo. Mas, em 
relação ao IMAM, quero dizer que temos, do Conselho Estadual de 
Educação, autorização, concedida ao Instituto Mineiro de Acupuntura e 
Massagens, para ministrar os cursos técnicos em acupuntura e em 
massoterapia e as especializações para profissionais da área de saúde. 
Deixo claro que o IMAM tem protocolado, no Ministério da Educação e 
Cultura, na SESU, o curso superior de Biologia, com ênfase em pesquisa de 
plantas medicinais brasileiras. Os biólogos que formaremos darão subsídio à 
pesquisa do potencial farmacológico das nossas plantas. Protocolamos, 
também, o curso superior de Terapias Orientais. Portanto, não existe o curso 
superior de Medicina Chinesa porque não podemos lançar um curso com o 
nome de medicina num país em que, apesar da sua vocação democrática, 
ainda existem redutos feudalistas do tempo do império e até mesmo da 
ditadura. 

Iniciarei minha palestra solicitando que se apaguem as luzes e seja ligado o 
projetor LCD. 

- Procede à apresentação de "si ides·. 
Chamo-me Paulo Noleto, sou Presidente do IMAM, mantenedor do Instituto 

Superior de Ciências da Saúde. Resumirei minha palestra à origem e ao 
histórico da acupuntura, à medicina chinesa e seus recursos terapêuticos, à 
acupuntura no Oriente, à acupuntura em medicina oriental na República 
Popular da China, à acupuntura no Ocidente, à acupuntura no Brasil e à 
acupuntura e terapias afins nos serviços públicos atuantes, após o que farei 
minha conclusão. 

Como já disse o Deputado, a acupuntura surgiu na China, há, mais ou 
menos, 5 mil anos. Na época, as primeiras agulhas eram de pedras e ossos 
de animais, e, posteriormente, evoluíram para agulhas de bronze e aço 
inoxidável, sendo que já podem ser dispensadas, porque existe o estímulo 
dos acupontos, como eletroestimulação, magnetismo, raio "laser", 
infravermelho, ultrassom e outros estímulos cutaneos. Portanto, a acupuntura 
expandiu-se, assim como os demais recursos da medicina chinesa, tornando-
se uma medicina oriental em todos os países do Oriente e, mais 
recentemente, no mundo. Como disse o Deputado Márcio Cunha, no início do 
século passado, os imigrantes japoneses aqui chegaram e trouxeram seus 
costumes, inclusive sua prática médica tradicional. 

A medicina chinesa, como todos sabem, baseia-se nos princípios da 
natureza. A relação céu, terra e homem é muito relevada nesse modelo 
médico tradicional. Portanto, os chineses fundamentaram todos os seus 
recursos terapêuticos - é bom frisar que não se tratam de especialidades, 
pois estas ocorreram no mundo ocidental a partir do paradigma cartesiano, 
que acreditava que o homem poderia ser dividido em partes isoladas, ou 
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seja , estanques. Com isso, surgiu o "boom" das especialidades - como a 
acupuntura; como a queima da erva "Artemisia Vulgaris" sobre um ponto de 
acupuntura, por liberar um cumprimento de onda que não queima a pele, não 
gera cicatriz e é cicatrizante; como as ventosas e as sangrias - é importante 
declarar que a sangria não é aquela praticada pela medicina ocidental até o 
final do século retrasado. Trata-se da sangria de duas ou três gotas de 
sangue dos acupontos, para que seja liberado o agente perverso ou o calor-, 
como as massagens terapêuticas, que são diversas, incluindo-se o tuinar 
chinês, o shiatsu, japonês, a reflexologia na sola dos pés e outras massagens 
e manipulações articulares; como a dietoterapia, que é a terapêutica da 
nutrição, que segue uma dieta completamente diferente da ocidental; como a 
cinesiologia, que diz respeito aos exercícios físicos chineses, como o tai chi, 
o li an gun e outros, pois os chineses praticam exercícios há milhares de 
anos, antes mesmo da antiga Grécia, como o ai chi cum, exercícios 
respiratórios que trabalham o sistema nervoso central e atuam sobre as 
doenças psicossomáticas, e como a farmacoterapia chinesa, que é o recurso 
mais importante da medicina chinesa e o mais utilizado. A acupuntura é o 
segundo recurso mais utilizado. 

A acupuntura, como estão observando no quadro, nasceu na China, ou 
seja, na estrutura geográfica que hoje conhecemos por China, e 
desenvolveu-se pela península da Coréia, para o Japão, para o Vietnã, para 
o Camboja, para o Laos, para a Tailândia, para o Tibete, para a Cingapura e 
para os outros países do Extremo Oriente e do Oriente. Na Constituição da 
República Popular, a China passou a existir novamente, pois houve um 
período de ostracismo, quando o grupo Rockfeller tentava implantar nesse 
território o modelo médico ocidental. No início do século passado, a China 
era uma terra de ninguém. Houve a Guerra do Ópio, que foi imposta pelos 
ingleses, por questões comerciais, para dividir o império chinês. Então, a 
China virou uma terra de ninguém, com concessões estrangeiras diversas. 
Mao Tsé-tung, após a Grande Marcha, restabeleceu o controle da China, e a 
Carta Magna chinesa deixou importantes afazeres para o Ministério da 
Saúde, dividindo-o em dois departamentos. Um deles é o Departamento 
Estatal da Medicina Ocidental, pois não puderam negar os avanços dessa 
medicina. Seria anacrônico negar esse fato. Em um período de total 
comunicação entre os países, jamais negaríamos o avanço na área dos 
antibióticos, das terapias, da traumatologia e das cirurgias, apesar de a 
cirurgia não pertencer à medicina até 1920, pois, na Primeira Guerra Mundial, 
os membros eram amputados por não haver o controle das infecções, da 
antibioticoterapia, das transfusões de sangue e até mesmo da anestesia. 
Portanto, o Ministério da Saúde dividiu-se em Departamento Estatal de 
Medicina Ocidental e Departamento Estatal de Medicina Chinesa. O Governo 
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Aqui está o Departamento Estatal da Medicina Tradicional Chinesa da 
República Popular da China. Observem, no próximo "slide", o organograma 
do Departamento de Ciência, Tecnologia e Educação, com a divisão de 
pesquisas fundamentais, de aplicação de pesquisas, de aplicação superior, 
de vocação educacional e de vocação de adultos. Portanto, na China, a 
Faculdade de Medicina Chinesa é separada da de medicina ocidental. Não 
apenas na China, mas em vários países do mundo, até nos Estados Unidos, 
que é o berço da medicina científica ocidental, há, em 39 Estados, faculdades 
de medicina oriental, separadas do discurso da formação do médico 
ocidental. 

No próximo "slide", poderão observar a vista aérea da maior universidade 
de medicina chinesa do mundo, que é a Beijing University of Chinese 
Medicine. Vocês podem ver a entrada da Universidade, o prédio do 
Departamento de Ciências Médicas Básicas, o prédio da Faculdade de 
Saúde Pública em Medicina Chinesa, o prédio da Faculdade de Acupuntura, 
de Maxabustão e de Massagem e o prédio da Faculdade de Farmácia em 
Medicina Chinesa, pois até o curso de Farmácia, na China, é distinto do de 
Farmácia ocidental. 

O famacêutico de formação ocidental não está apto a lidar com os 
fármacos e com a matéria médica chinesa, que é constituída de substâncias 
animais, minerais e vegetais. 

Aqui está o Instituto de Ciências Biológicas, onde se estuda anatomia, 
fisiologia, bioquímica, parasitologia e imunologia, ou seja, todas as ciências 
que não são, de forma alguma, exclusividade do médico. O fisioterapeuta, o 
enfermeiro, o bioquímico, o fonoaudiólogo e mesmo o psicólogo estudam 
essas matérias. 

Podemos ver a biblioteca da Universidade, com 370 mil livros, sendo 1 O mil 
clássicos ancestrais, ou seja, livros que foram escritos há milhares de anos. 

Na China, existem 4.876 hospitais só de medicina chinesa, com apenas um 
pequeno departamento para a medicina ocidental. Esse é o hospital da 
Universidade, que possui dois outros. Ele tem mil leitos, e todos podem 
observar que é maior que o Hospital das Clinicas de Belo Horizonte. Chama-
se Fon Chin e é moderníssimo, contendo todos os recursos de propedêutica 
e semiologia da física e engenharia. 

Lembrem-se de que a propedêutica, ou os exames complementares 
usados pelos médicos, não é oriunda da ciência médica, mas da engenharia 
e da física; portanto, passível de ser usada por todos os profissionais da área 
de saúde. E já que ele falou a respeito do ato médico, todos vocês receberam 
ou poderão pedir uma pasta, distribuída pela Assembléia, contendo uma 
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documentação do IMAM que deixa bem claro que a acupuntura é hoje 
parte integrante de seis profissões da área de saúde, por resoluções internas 
de conselhos, que não têm forma de lei, aplicando-se apenas a seus pares -
então, é um absurdo algum conselho querer legislar ou dar algum palpite na 
profissão do outro. Também é importante dizer que o ato médico não existe -
não é fundamentado, e não há lei alguma que o caracterize. Acho que estão 
havendo alguns exageros por parte de representantes dessas corporações. 
Então, o Hospital Fon Chin já foi mostrado. 

Temos também a farmácia industrial. Dentro da Universidade de Beijing 
existe uma indústria farmacêutica, para que os estudantes treinem e 
produzam remédios chineses tradicionais, que são exportados para todo o 
mundo. Mas na China existem mais de 160 faculdades nesse nível, sendo só 
15 universidades desse porte e pouco mais de 150 no interior do país. Além 
da Universidade de Beijing e outras - de Shanghai , de Changchun e de 
Nanjing -, existem as Academias de Medicina Chinesa de Beijing, de Nanjing, 
de Shanghai, de Changchun e diversas outras, onde se fazem as pesquisas 
científicas. O organograma que está sendo exibido mostra as unidades de 
pesquisas científicas, as unidades clfnicas, que são oito grandes hospitais 
mantidos pela academia, as unidades de educação e diversas outras. 

Quanto à acupuntura no Ocidente. sabemos que os primeiros ocidentais a 
entrar em contato com ela foram os jesuítas franceses, de forma rebuscada, 
sem conhecimento clássico. De 1920 a 1930, o Cônsul Francês na China, Dr. 
Solie de Morrent, graduou-se em uma universidade de medicina chinesa e 
levou conceitos fidedignos dessa arte para a França. Em 1970, o Presidente 
Nixon reata as relações diplomáticas com a China, e, então, o Ocidente se 
impressiona com a analgesia por acupuntura na cirurgia de apêndice do 
jornalista da comitiva do Presidente. A partir daí, surgiu o grande interesse do 
mundo pela acupuntura. 

Aqui vemos a regulamentação nos países ocidentais: Estados Unidos, 
Canadá, Inglaterra, Finlândia, Bélgica, Holanda, Noruega, Alemanha, 
Austrália e Nova Zelândia, entre outros países ocidentais, possuem 
legislação específica, desatrelando as coisas. Não é possível que pessoas 
que gozem de sanidade mental queiram, de forma corporativista, atrelar a 
acupuntura à medicina ocidental , que não tem condições históricas ou 
científicas em relação a esta. A acupuntura surgiu há 5 mil anos, ao passo 
que a medicina ocidental não possui 300 anos de existência, da forma como 
é sistematizada -a antibioterapia, por exemplo, surgiu na década de 30. 

Quanto à formação acadêmica universitária, os cursos superiores de 
acupuntura e de medicina chinesa são estabelecidos nesses países, com 
legislação específica, até mesmo nos Estados Unidos - qualquer um pode 
acessar o "site" acumputure.com e confirmar. No Brasil, como eu já disse, 
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imigrantes japoneses, coreanos e chineses ensinaram alunos brasileiros, 
em cursos livres. Esses alunos, por sua vez, formaram escolas de cursos 
livres, que hoje já são cursos técnicos, e mesmo um curso superior - a 
acupuntura já é curso superior na Universidade Estácio de Sá. Portanto, 
acupunturistas clássicos brasileiros passaram a ensinar acupuntura para 
dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas naturistas e até para 
médicos. Infelizmente, hoje, esses alunos estão pleiteando uma reserva de 
mercado. Acho que a população não é tola mais - o ACM já caiu, o Jader 
Barbalho está a caminho, e tudo indica que a sociedade brasileira não vai 
mais aceitar esse tipo de posicionamento antidemocrático. Após todos esses 
profissionais aprenderem a acupuntura conosco, com os acupunturistas 
clássicos, os conselhos de suas profissões baixaram resoluções que lhes 
permitem praticar a acupuntura. Vejam bem que, até 1995, os médicos não 
podiam praticar a acupuntura, pois seriam punidos por seu conselho. Agora, 
a resolução de seu conselho liberou uma prática; nada mais do que isso. 
Mas, muito antes dos médicos, em 1985, o Conselho Federal de Fisioterapia 
reconheceu a acupuntura como especialidade - e parabenizo os 
fisioterapeutas, pois foram eles os primeiros a fazer esse reconhecimento. 
Posteriormente, em 1986, o Conselho de Biomedicina e, em 1995, nossos 
alunos conseguiram regulamentar a prática da acupuntura para os médicos. 
Em 1997, os enfermeiros fizeram o mesmo, e em 2000, o Conselho de 
Farmácia. Vejam que maravilha: mais um profissional bem formado, que 
estudou anatomia, fisiologia, imunologia, parasitologia e microbiologia, o 
farmacêutico, também pode praticar a acupuntura. E agora, em abril deste 
ano, também o fonoaudiólogo passou a poder se utilizar da acupuntura em 
seu exercício profissional, naturalmente limitando-se a tratar dos problemas 
relativos à sua profissão. 

Sobre acupuntura e terapias afins em serviços públicos e ambulatórios 
assistenciais, temos aqui uma intima amostra - isso não é nem 1% do que 
está acontecendo no Brasil. Mas Santa Catarina, Florianópolis e Santo 
Amaro da Imperatriz - onde, aliás, é lei municipal - e mais quatro municípios 
praticam a acupuntura de forma multidisciplinar, democraticamente, o que vai 
atingir muito mais pessoas do que uma prática restrita a uma classe. Em 
Minas Gerais, temos Belo Horizonte, Contagem, Venda Nova, Lagoa Santa, 
Nova Era, Matozinhos, Santos Dumont, Juiz de Fora, Paracatu e muitas 
outras cidades. No Rio de Janeiro: Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis e a cidade 
do Rio de Janeiro - e, contradizendo o representante do Sindicato dos 
Médicos, nesse Estado a adoção da prática não foi por uma portaria; 
realmente, os médicos, de forma corporativista, conseguiram fazer com que a 
portaria não funcionasse, mas há também uma lei, do Deputado Carlos Mink, 
que é superior a uma portaria. Em São Paulo: Novo Horizonte, Ribeirão 
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Preto, Guarulhos e a cidade de São Paulo, onde há inúmeros hospitais 
que já a praticam, e muitos outros municípios. No Nordeste, temos Bahia, 
Pernambuco, Ceará, Sergipe e muitos outros Estados. 

O IMAM mantém o ambulatório da Igreja da Boa Viagem desde 1986 -
portanto, há 15 anos, ou seja, um direito mais do que adquirido -, com média 
de 30 atendimentos diários, 600 ao mês e 500 pessoas em fila de espera. O 
Núcleo Assistencial Vereda da Esperança- NAVE-, desde 1984, realiza 200 
atendimentos durante o mês. Em Nova Era, cujos detalhes o Prefeito vai 
expor, são realizados 600 atendimentos nos finais de semana, no Centro de 
Terapias Holísticas e Naturais do Vale do Aço. 

Outras instituições, como Tai-chi Terapias Orientais, com o Prof. Wellington 
Moreira Diniz, mantêm ambulatório no Ambulatório de Acupuntura Dr. 
Bezerra de Meneses, em Contagem, com 340 atendimentos durante o mês; 
no Ambulatório de Acupuntura do Conjunto Mariquinhas, em Venda Nova, 
com 300 atendimentos durante o mês. Mantidos pelo Sindicato dos 
Massoterapeutas e Acupunturistas da Medicina Oriental, temos a Casa do 
Ancião, no Bairro Ozanan, com 160 atendimentos ao mês, e o Grupo Luz nas 
Trevas, no Bairro Santo André, com 500 atendimentos ao mês. 

Minha conclusão de tudo o que foi exposto por mim e por todos, até com a 
ajuda do Presidente do Sindicato, é que temos viabilidade econômica. Isso é 
incontestável , porque haverá economia para o erário públ ico. Ora, o 
Deputado Márcio Cunha iria fazer uma cirurgia que lhe custaria ou aos cofres 
do Estado ou do município nada menos do que US$8.000,00, mas ficou 
curado com algumas sessões de acupuntura. E não é anticientífico seu caso, 
porque hérnia de disco é algo mecânico, é uma compressão radicular, que já 
estava com parestesia e pode levar à paresia e à paralisia- as pessoas que 
conhecem essa terminologia sabem muito bem o que é isso. Há também 
viabilidade clínica, pelos resultados incontestáveis. Não há mais como 
contestar a medicina tradicional chinesa, que sobreviveu por 5 mil anos e é a 
medicina oficial na China. Há viabilidade social, porque há uma abrangência 
inequívoca: é uma medicina de pobre para pobre. E há viabilidade polftica, 
pela sintonia com os interesses sociais, haja visto o fato de o Plenário estar 
lotado neste momento, porque a sociedade está atenta a esses movimentos 
populares em relação à implantação de terapêuticas alternativas em seu 
sistema de saúde. Muito obrigado. Era o que queria dizer. 

Palavras do Sr. Edilson Corrêa de Moura 
O Sr. Paulo Noleto acabou de afirmar que entrei em uma fria, e devo ter 

entrado mesmo, até em face da desorganização desta plenária - acho que 
isso deveria ter sido mais organizado. A democracia é uma palavra incomum 
que soa como comum. Acho que ser democrata é, antes de tudo, saber 
respeitar o tempo de exposição e de fala, até para não prejudicar os outros 
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componentes da Mesa. 

Nosso objetivo aqui é discutir a viabilização do acesso de pacientes ao 
serviço de acupuntura, e, quanto a isso, o Sindicato e as entidades médicas 
estão perfeitamente de acordo. É preciso que se entenda que o que estamos 
questionando aqui é a formação desses acupunturistas. Não podemos 
entregar nossa vida e nossa saúde a aproveitadores, àqueles que 
reproduzem exatamente o que o Estado tem feito conosco, que é sugar. 
Constroem escolas, sem regulamentação, e começam a ensinar a prática do 
exercício médico, vendendo para a população a ilusão de que são capazes 
de curar, quando, na verdade, o que lhes interessa, em última análise, é o 
capital que agregam ao final. Assim, o Sr. Paulo Noleto não deveria ficar 
criticando o Sindicato dos Médicos, que, aliás, não conhece, por não ser 
médico - o Presidente da Comissão de Saúde da Assembléia, o nobre 
Deputado Marco Régis, é médico e, com certeza, pode falar da relevância do 
Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, como entidade de maior 
importância no movimento sindical deste País. Quando o Sr. Paulo Noleto me 
chama de corporativista , está com a razão: é função do sindicalista ser 
corporativista. Mas o Sindicato dos Médicos conseguiu extrapolar isso, até 
mesmo levando para toda a população a discussão sobre a importância de 
uma saúde decente. E acho que o Deputado Marco Régis, como médico, 
poderá esclarecer esse histórico do Sindicato. 

Não vejo mais sentido em minha permanência neste Plenário, até porque 
não fui esclarecido sobre como seriam esses trabalhos, mas estou à 
disposição de todos. Antes, quero entregar ao Deputado Marco Régis uma 
série de documentos que comprovam a irregularidade do instituto criado pelo 
colega. Isso pode ser uma suspeita, mas é preciso que seja averiguado. A 
posição do Sindicato dos Médicos é que se faça uma coisa responsável, 
porque estamos lidando aqui com a saúde, que tem de ser a coisa mais 
importante em nossa vida. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Gostaria de dizer ao Presidente do Sindicato dos 
Médicos que a democracia se faz no exercício. E: evidente que o Dr. Paulo 
Noleto extrapolou o seu tempo, mas, no momento em que vi que a polêmica 
se estabeleceu, dei novamente a palavra ao Presidente do Sindicato, para 
que não ficasse prejudicado em relação ao tempo utilizado pelo Dr. Paulo 
Noleto, mas ele acabou não utilizando todo o seu prazo. Quero agradecer 
sua presença e acho que deveria continuar conosco, para que pudéssemos 
discutir o assunto em profundidade . 

Quero insistir em um aspecto: tive a iniciativa de propor este ciclo de 
debates, mas, como todos sabem, para que um evento como este seja 
organizado, dependemos de muitas pessoas. De qualquer forma, a 
assessoria da Casa me informou que tomou todas as providências 
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necessanas para divulgar o evento e conv1dar todos aqueles que 
pudessem se interessar pelo assunto. Quero, portanto, lamentar a 
reclamação do Sr. Edilson Corrêa de Moura, embora ache que ele está em 
seu papel. 

Já estou vendo que não vai ser fáci l aprovar esses projetos na Casa, e é 
por isso que quero contar com o apoio de vocês, para que conversem com os 
Deputados. Já pedi ao Marco Aurélio, ao Dr. Paulo Noleto e ás pessoas que 
estão mais à frente da acupuntura no Estado que façam, entre vocês, um 
abaixo-assinado - que, pelo que fui informado, já està sendo feito - para que 
possamos entregar a cada Deputado desta Casa, mostrando-lhes a 
importância de difundir a prática da acupuntura, embora com as dificuldades 
que, evidentemente, vamos enfrentar. 

Palavras do Sr. Sávio Gabriel Felipe Quintão 
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Deputado Márcio Cunha, 

Presidente da Mesa, os demais integrantes da Mesa, os outros Deputados 
presentes e os especialistas da saúde. É uma grande satisfação estar aqui, 
na Casa certa, com as pessoas certas, para defender algo de extrema 
importância, que é a saúde. Mas não podemos nos esquecer de que falar de 
saúde é falar de nós mesmos; é impossível falarmos de saúde se não 
falarmos de gente. de pessoas. Que fique bem claro que, para mim, saúde é 
gente, são as pessoas que tocamos, que sentimos e pelas quais temos, 
acima de tudo, carinho e respeito. 

Quando tivemos a coragem de colocar a terapia holística em Nova Era, 
tínhamos, acima de tudo, a certeza da grandiosidade desse trabalho. Não fo i 
simplesmente em um "clique" ou por uma informação apenas que resolvemos 
colocar a terapia holistica, a acupuntura ou a medicina alternativa em um 
município em que estávamos precisando achar uma solução para mostrar o 
que é a saúde. Neste ponto, quero fazer um esclarecimento a respeito de 
quando peguei a Prefeitura, em janeiro de 1997 - logicamente, fui reeleito. 
Assustei-me muito quando o então Secretário Municipal de Saúde sugeriu-
me que fizesse uma cesta básica de remédios. Tomei um grande susto e 
fiquei me perguntando o que esse pessoal pretendia com essa idéia, se é 
que estávamos falando em Secretaria Municipal de Saúde, em Secretaria 
Estadual de Saúde, em Ministério da Saúde. Por que teria de dar remédios? 
Foi aí que descobrimos que não podíamos deixar as pessoas adoecerem, ou 
seja, que tínhamos de trabalhar com o óbvio, que é a prevenção. Foi 
exatamente então que resolvemos não ficar sentados atrás de uma mesa, 
imaginando que a solução nos virá sem que façamos nada, sem que a 
busquemos. E descobri, assim, que, se é uma Secretaria Municipal de 
Saúde, se é um Executivo preocupado com o que faz, jamais poderíamos 
deixar as pessoas adoecerem. Assim, hoje temos a satisfação de estar 
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falando aqui de prevenção, de saúde; não estou falando de doença, mas 
de como não deixar adoecer, o que é muito diferente. 

E a terapia holística, mais do que um método alternativo de tratamento, diz 
respeito ao reencontro do homem com as leis da natureza e com a harmonia, 
com a ordem do universo. O que queremos é exatamente o equilfbrio entre o 
ser humano e o espírito. Não podemos falar que saúde é simplesmente o 
curar da carne. E o nosso lado espiritual? Como fica? E descobri outra coisa. 
Não sou médico; minha formação é em engenharia, e gosto de trabalhar com 
números. Mas melhores do que os números são os fatos. Então, pelos 
números que me forneceram, vi que 80% das nossas doenças estão em 
nossas cabeças, o que é muito compreensível, principalmente neste País - e 
aqui não vai nenhuma crítica; vocês vão descobrir em minha fala como vibro 
com este País chamado Brasil. Somos nós, brasileiros, que temos de dar 
conta deste País. Fico feliz em encontrar aqui pessoas do Oriente, mas 
somos gente e seres humanos, e gente e seres humanos não têm fronteiras; 
não interessa se vivemos no Oriente, no Ocidente, em Nova Era ou em Belo 
Horizonte. Por que discutir o nosso limite? Que limite é esse? Estamos 
discutindo, aqui, uma causa nobre, que somos nós mesmos, é a vida, é a 
saúde. É isso o que estamos discutindo. Não quero fazer aqUI nenhuma 
crítica; o que quero, muito mais do que falar em saúde, é trazer o testemunho 
daquilo que vivo no dia-a-dia. Nunca vi ninguém bater às portas do 
Governador ou do Presidente da República, mas batem às portas do Prefeito 
24 horas por dia, pedindo ajuda e, muito mais do que ajuda, solução. E 
somos nós que temos de dar essa solução. 

Então, a terapia holístíca complementa e enriquece o potencial da medicina 
tradicional. Não quero criticar ou saber se é medicina alopata, se é medicina 
tradicional , se é medicina chinesa; o que queremos é unir. Nunca vi críticas e 
desavenças levarem ao sucesso; é com o diálogo que se constrói, e é isso 
que queremos fazer aqui. Se já tínhamos admiração pelo Deputado Márcio 
Cunha, queremos parabenizá-lo ainda mais pela iniciativa e pela coragem de 
trazer para dentro desta Casa a discussão de um assunto extremamente 
importante. É essa coragem que precisamos ter cada vez mais, para ter 
certeza de que podemos fazer e falar de nós mesmos, de gente, de saúde. 

É lógico que vou falar um pouco sobre o que fizemos em meu município. A 
idéia foi implantada em 17/7/99, ou seja, há dois anos, e devo mostrar o que 
passei para implantá-la, nesse tempo. Logicamente, jogaram pedras e 
fizeram críticas, mas nunca dei o braço a torcer e jamais o farei quando se 
tratar de uma causa que conheço. E vocês, especialistas da saúde, 
convenceram-me e fizeram-me mostrar na prática que a solução é simples e 
muito mais barata do que se construírem hospitais com elevadores de aço 
inoxidável e com escadas de mármore, mas onde não há ninguém que fale 
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de saúde. O que fizemos em Nova Era foi mostrar exatamente que se faz 
saúde com coisas simples: faz-se saúde com as pessoas, com a gente 
mesmo. E aí está o exemplo. O que fizemos? Procuramos entender o que 
quiseram nos mostrar, e os resultados aí estão. 

Quanto às especialidades que temos em nosso município, não quero entrar 
em detalhes, porque vocês conhecem o assunto muito melhor do que eu, 
mas quero deixar o meu testemunho e mostrar os resultados, e os mais 
importantes estão aqui, nessas transparências. Quanto ao atendimento na 
terapia holística, basta que vejam o que estamos fazendo. O Paulo colocou 
aqui os números, e os gráficos estão aqui. E quem pode criticar ou duvidar de 
números? Eles estão aí. Também mostramos aqui como atendemos e o que 
fazemos. E sabem o que fazemos lá? Nada mais do que o simples, do que o 
óbvio. É isso; não queremos complicar. Quando aceitei o desafio, conversei 
com o Paulo, e começamos a fazer o atendimento em uma escola, 
exatamente porque o espaço era ocioso nos finais de semana. Foi aí que 
descobri que o maior inimigo do bom é o ótimo. Se quisesse construir um 
centro de terapia, até hoje não teria feito nada. Então, nos finais de semana, 
o atendimento era feito nas escolas, e éramos nós mesmos que retirávamos 
as carteiras das salas de aula e colocávamos os equipamentos adequados. E 
aí está o resultado, com grande número de pessoas sendo atendidas. Isso é 
muito importante para nós, porque conseguimos ter, hoje, números palpáveis; 
não estamos falando para o vento ou para as paredes; temos dados 
importantes em nossas mãos. E o resultado, como é lógico, é imediato: o 
número de internações caiu. E quem pode duvidar disso? Faço 
acompanhamento por 24 horas, exatamente para mostrar que precisamos 
fazer com que as soluções sejam simples, que precisamos descobrir que 
nada temos com as complicações. O que temos é o compromisso de fazer as 
coisas acontecerem, e as coisas só podem acontecer em nosso município. 
De que é feito o Brasil? De municípios. Como se compõe o Brasil? De 
municípios. Onde vivem as pessoas? Nos municípios. Então, é o município 
que tem de dar a solução; somos nós, que ali vivemos e que conhecemos o 
verdadeiro problema. Não fui a nenhuma capital ou cidade grande pedir idéia 
para resolver os problemas de Nova Era, que, como em qualquer município, 
são peculiares. Cada cidade tem os seus. Mas há algo em comum: temos de 
fazer o bem, por meio do bem. Vocês podem observar que sou pouco 
político; às vezes falo muito pouco, mas, precisando de ações ... É isso o que 
temos de mostrar ao Brasil: que só assim podemos sair da crise - depois, vou 
mostrar a vocês que a solução da crise está na própria palavra - ; que temos 
de ter coragem, auto-estima e orgulho deste Brasil gostoso, de orientais, de 
brasileiros, de europeus. Isso pode vir para cá, pois estamos de braços 
abertos e temos ombros à vontade para dar soluções e carinho para todos as 
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pessoas que aqui vierem. É assim que entendemos. Vou passar um 
testemunho. Se for trazer testemunhos ficaremos aqui o ano inteiro, mas 
tenho que trazer alguns daquilo que se faz. É sobre uma pessoa que esteve 
lá Também é um testemunho do Deputado. É um testemunho daquilo que se 
procurou solucionar. Não quero criticar se não houve solução da outra 
medicina, mas foi encontrada conosco, no Centro de Terapia Holística. Quero 
fazer entenderem porque falo sobre saúde, nao podemos deixar as pessoas 
adoecerem. A conotação e o sentido são um pouco diferentes. As vantagens 
da implantação da terapia holística. Deu para ler? Então, podem passar para 
a outra. Vantagens: previnem e reduzem os custos e meios necessários à 
cura. Vou explicar só por ar, porque conhecemos todas as outras. Houve 
outro item bastante interessante, que me assustou muito. Quando estávamos 
contratando médicos, assustei-me com o termo "contratar por produção". Por 
que contratar por produção? Será que o que vai ganhar depende do número 
de pessoas que atende? Como fica a qualidade do atendimento? Assustei-
me também com o fato de ter que atender 20 pessoas em 5 minutos. Como? 
Será que a pessoa tem tempo de falar, de expor o que sente? Não sei se 
todos conhecem o interior brabo, o Brasil, que não se resume às capitais. O 
Brasil se faz naquele cantinho. As vezes, a pessoa não tem coragem de 
chegar a um médico e falar o que sente, principalmente quando é do sexo 
feminino. Há vergonha, somos nós, somos cultura. Hoje, vocês, especialistas 
da saúde, nos ensinaram: às vezes, não se fala em consulta, mas sim em 
entender, realmente, aquilo que a pessoa quer dizer. As vezes, as palavras 
usadas, a maneira como a coisa é colocada precisa ser entendida. As vezes, 
contratar médico por produção não é o melhor caminho. Fala-se muito no 
caos da saúde, mas quem criou o caos fomos nós. Ou será que esse caos 
veio sozinho? Somos nós quem devemos dar a solução. Acham que virá uma 
varinha mágica, que uma fada dirá que o problema está solucionado? Não. 
Fala-se muito em agressão ao meio ambiente, mas quem faz a agressão é o 
homem e quem deve dar a solução somos nós. Acham que virão seres de 
outros planetas para falar que temos que salvar e para nos ensinar como? Se 
o caos da saúde está ar, somos quem dará a solução, que, felizmente, está 
começando por aqui , por esta reunião de hoje, por este debate sadio, 
inteligente. 

Gostaria de corrigir o Paulo, quando diz - o nosso amigo já foi embora - a 
solução como sendo a saúde do pobre para os pobres. Depois, gostaria que 
esta reunião tomasse outro caminho. Vou até fazer um apelo, no final , mas 
jamais poderia aceitar isso, de pobre para pobre, o que é isso? Que cabeça é 
essa? E o que é pobre? Primeiro, temos que saber o que é pobre. Pode ser 
pobre de espírito, e, às vezes, isso é complicado. Gostaria de retirar a 
palavra "pobre". Seria saúde de inteligente para inteligente. Gostaria de ter a 
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certeza disso. 

Gostaria de deixar uma mensagem bastante gostosa para os dirigentes 
desta reunião, desta Casa: só com o idealismo, com a dedicação e com o 
amor construímos o presente, assegurando um futuro de paz, compreensão e 
prosperidade. Não é vindo aqui criticar, colocar alguma imposição, que 
teremos solução. Disseram que esta reunião poderia ter algo por trás. Por 
quê? Posso dar outro depoimento: quando reduzimos o atendimento no 
hospital, quando reduzimos a compra de remédio, os laboratórios caíram de 
pau em mim, porque estávamos contrariando interesses de pessoas que 
investem e que agridem. Se fôssemos dar o braço a torcer, não estaríamos 
aqui hoje. Obrigado, fiquem com Deus e tudo de bom. 

No meu entusiasmo, esqueci que tenho uma fita de 40 segundos para 
passar. Essa fita foi divulgada no jornal do SBT. Como não há som, vou 
tentar explicá-la. Preocupamo-nos em mostrar a realidade. Temos parceria 
com várias empresas da região. Foi a CVRD que nos cedeu o espaço. A 
Nova Era Circo, a CENIBRA, enfim, todas as empresas e, principalmente, a 
comunidade compraram a idéia. Então, hoje esse centro atende à região. 
Não estamos, como disse aqui , simplesmente limitados ao Município de Nova 
Era. Estamos exatamente mostrando que nós, seres humanos, não temos 
limites. Vários setores. várias pessoas estiveram ali. Ultrapassamos, hoje, a 
quantidade de 600 pessoas. Fico muito feliz quando vejo placas de algumas 
cidades consideradas - se me permitem - com maior poder do que a nossa. 
Vão lá para fazer o quê? Para curar, para ter aquele carinho e respeito que o 
ser humano tanto quer, o que precisamos hoje. Neste mundo louco, com 
essa competit1vidade leonina, às vezes não temos espaço para fazer alguma 
coisa por aquelas pessoas que realmente precisam. Nesse Centro de Terapia 
Holística, não vão só pobres. Como tirei a palavra "pobre", não são só as 
pessoas inteligentes que vão lá. Os sábios, os inteligentes de qualquer classe 
econômica, social, estão lá conosco. Ninguém pergunta qual o seu poder 
aquisitivo. A partir do momento em que se chega lá, a pessoa é tratada com 
amor, com carinho e, acima de tudo, com resultados para a saúde. Isso é o 
mais importante, é aquilo que tínhamos para mostrar hoje, para que 
pudessem entender. Para qualquer pessoa que quiser nos visitar, estamos 
de portas abertas. Temos todas as informações técnicas, científicas, para 
mostrar exatamente aquilo que o Deputado falou. Temos que carregar essa 
bandeira do conhecimento, da sabedona que temos em cada um de nós. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Gostaria de fazer um breve comentário. O Prefeito 
Sávio, à semelhança deste Deputado, não é médico. O que desejamos, 
Prefeito, é que, realmente, possamos, através das nossas atitudes e ações, 
chegar àquelas pessoas, como vimos em Nova Era. Talvez não tivessem a 
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oportunidade de ter acesso à acupuntura e às terapias. Com a palavra, o 
Sr. Wellington. 

Palavras do Sr. Wellington Moreira Diniz 
Bom-dia. Cumprimento o Deputado Márcio Cunha, autor dos projetos que, 

neste momento, estamos discutindo; o companheiro Paulo Noleto, pela 
batalha que vem travando para a regularização e para a implantação da 
acupuntura não só em Belo Horizonte, como em todo o Brasil; cumprimento 
com o meu coração o Prefeito Sávio, que teve a ousadia de enfrentar toda 
essa estrutura e implantar em uma cidade muita próxima a BH as terapias 
chamadas alternativas, termo com o qual não concordo. Quero lamentar a 
ausência do Dr. Edilson Correia de Moura, porque teria algumas questões a 
apresentar a ele. Farei isso oportunamente. Cumprimento Marco Aurélio 
Cozzi, companheiro de luta por décadas, para a regulamentação e para a 
aceitação da acupuntura nos hospitais públicos; o Dr. Wu Kwang, também 
companheiro antigo de luta, grande defensor das terapias complementares; e 
o Deputado Marco Régis, a quem queremos agradecer a presença e solicitar 
a abertura da sua mente e do seu coração, para que entenda que não somos 
contra os médicos. 

Gostaria de, citando o ausente pneumologista Edilson, esclarecer que 
realmente a acupuntura tem contra-indicações. Pode causar acidentes sérios 
e graves, como o que ocorreu no hospital de São Paulo por ação de um 
pneumologista, colega de profissão do Edilson. (- Palmas.) Houve um 
pneumotórax traumático em um pac1ente por ele não conhecer as técnicas de 
aplicação de acupuntura, que não é enfiar a agulha em qualquer lugar. 
Infelizmente, para o paciente, esse médico cometeu esse pneumotórax 
traumático dentro de um hospital de São Paulo. Não foi um acupunturista 
formado em cursos livres, foi um médico. Esse é o acidente acupuntura! que 
consta nos anais da história do Brasil. 

Gostaria, também, de me referir ao Edilson, que trouxe a posição do 
Sindicato dos Médicos. Começou falando de apagão, de ato médico. 
Precisamos clarear o apagão que ainda está no tempo da ditadura, que já diz 
tudo. Eram baixadas leis e normas, e quem não as cumprisse deveria ser 
punido. O Conselho de Medicina faz isso, no momento. Determina que ato 
médico é coisa existente. Dentro da pasta que receberam, existe uma 
jurisprudência que diz que ato médico não existe. Isso está dito pelos Juízes 
do Tribunal Superior. 

Gostaria de passar a minha exposição e já estão vendo no telão várias 
pessoas. Vamos nos reportar à China, praticando medicina tradicional 
chinesa nas praças públicas ou dentro dos hospitais. É extremamente 
importante deixar claro que medicina tradicional chinesa tem os seus 
princípios fundamentados em bases filosóficas muito claras. Não é uma 
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medic1na que parte do pressuposto como toda medicma alopática, 
mecanicista, de que tudo vem de fora. Sabemos que a escola mecanicista 
começou a adquirir forças com o império romano, teve o seu auge durante a 
Idade Média e cristalizou-se com Pasteur. A partir dai, todos os males que 
afligem os homens foram buscados no exterior. Não buscamos esses males 
no exterior. A medicina tradicional chinesa é embasada na filosofia taoista, 
que busca a harmonia do homem com o universo. Não enxerga o homem 
como o centro do universo, mas como parte do universo. Dentro da filosofia 
taoista, vamos encontrar o princípio da energia vital, o princípio do( ... ), que é 
traduzido para nós como energia por falta em nosso vocabulário de 
expressão mais abrangente. Hoje, já sabemos perfeitamente que a própria 
ciência ocidental já aceita a energia como um todo. Compreendemos 
perfeitamente que a matéria nada mais é do que estado de tensificação da 
energia. É extremamente importante que fique bem claro que a medicina 
tradicional chinesa não trata de doenças, temos princípios de atuação que 
são completamente diferentes. Neste momento, estão assistindo a uma 
cirurgia, estão vendo o rosto da paciente, fazendo a extração de um tumor 
com analgesia feita por acupuntura. Vejam o rosto, o estado em que está no 
pós-operatório, uma coisa corriqueira na China. A medicina tradicional 
chinesa exige formação especifica, uma formação filosófica especifica que 
não nos é dada nas escolas de medicina, é uma coisa completamente à 
parte. Em todos os países ocidentais onde foram implantadas e criadas as 
universidades de medicina chinesa, são separadas das escolas de medicina 
ocidental. Isso porque, sendo embasada no pnncipio da energia, entende que 
o ser humano é produto da união da energia do céu e da energia da terra. A 
medicina tradicional chinesa não trata doenças, apenas restabelece o 
equilíbrio perdido pelo homem com relação ao universo. Quando mantemos o 
nosso equilíbrio, mantemos o nosso estado de saúde. Podem ver, pelo rosto 
desse praticante de medicina, a idade que deve ter, podem presumir. Os 
nossos velhos não são tratados dessa forma. Na China, pais pobre, os 
velhos têm acesso à medicina. Queremos de1xar muito claro que, quando 
somos chamados de praticantes de terapias alternativas, discordo 
profundamente, porque uma alternativa significa uma escolha entre uma 
coisa e outra. A medicina tradicional chinesa, como as terapias afins, é 
prática complementar à saúde do homem. Não são práticas complementares 
a outro tipo de medicina, são práticas complementares ao equilíbrio do 
universo. É importante ficar muito claro que o desequilíbrio energético é 
sempre a causa etiológica primária de qualquer manifestação patológica 
física. Isso quer dizer o quê? As nossas enfermidades, quando se 
manifestam, quando se manifestam em nossa estrutura física , já tiveram seu 
inicio em nosso sistema energético. Nós, ocidentais, tradicionalmente criados 
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numa religião, pela qual aceitamos Deus como princ1p1o do universo, 
temos que deixar muito claro que, da mesma forma que a Bíblia diz que a 
alma antecede o corpo, a energia antecede a matéria. A nossa medicina não 
é estrutural , não procuramos a cura apenas dos órgãos. Procuramos, 
buscamos o equilíbrio do ser humano dentro das condições de harmonização 
interna e de harmonização com o seu meio ambiente. É muito importante 
dizer também que, dentro da visão taolsta, a nossa matéria, o nosso corpo, 
nada mais é do que um estado de condensação de energia. Sendo assim, 
podemos trabalhar na energia nos mais diversos níveis. É importante ficar 
muito claro - e quero agradecer profundamente a presença do Presidente do 
Sindicato dos Médicos, que diz que é uma medicina de pobre para pobre -
que, realmente, os resquícios da ditadura elitista ainda imperam no Pais. Até 
hoje quem tem acesso à medicina é apenas quem dispõe de meios. 
Infelizmente, os nossos pobres dependem de nós, que praticamos uma 
medicina acessível a todos, de baixo custo, que não trata a pessoa como um 
número ou como o nome da doença. Não é uma parada cardíaca que entra, 
não é uma perna que está chegando, não é um braço que caiu , é o ser 
humano como um todo. 

Para encerrar, gostaria de fazer um apelo aos Deputados que apreciarão 
esses projetos. Que coloquem Deus em sua alma, que coloquem amor em 
seu coração, que pensem que, neste momento, temos oportunidade de 
resgatar grande parte da destruição causada ao Pais, aprovando esses 
projetos de lei, que dão oportunidade àqueles que não têm dinheiro para 
tratar da saúde. Obrigado. (-Palmas.) 

Palavras do Sr. Wu Tou Kwang 
Bom-dia. Parabenizo S. Exa. o Deputado Márcio Cunha pela iniciativa de 

propor esses três projetos de lei em Minas Gerais. Cumprimento meu colega 
Paulo Noleto, Presidente do IMAM, cujas instalações visitei ontem. Posso 
afirmar que são as melhores do Brasil. Não é coisa de fundo de garagem, 
como se diz no meio dos médicos mineiros. Na verdade, são instalações 
excelentes. Cumprimento o Sr. Prefeito Municipal de Nova Era, Sávio Gabriel 
Felipe Quintão, por colocar em prática as terapias holísticas no atendimento à 
população, o que, economicamente falando, diminui mUlto o custo da 
assistência médica. 

Em São Paulo, houve um problema no Sindicato dos Metalúrgicos, cuja 
diretoria pediu a implantação das terapias naturais. Lá compareci, juntamente 
com alguns colegas, para dar palestras. A resistência foi dos médicos. 
Depois, realmente, o Presidente do ambulatório, que é médico, confessou 
que estavam com medo de perder o emprego. 

Cumprimento os colegas Marco Aurélio Cozzi, Wellington, que fez um 
excelente discurso, o Deputado Marco Régis, colega de profissão, Presidente 
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da Comissão de Saúde, que, espero, possa avaliar a questão de forma 
neutra. 

Sou médico-cirurgião vascular do Hospital das Clinicas. Fiz especialização 
em Administração Hospitalar e trabalho com acupuntura há 20 anos. 
Participei de todos os debates e congressos, de todas as audiências públicas 
no Senado, circulei por todos os lados. Na primeira fase, os cursos eram 
predominantemente freqüentados por alunos não-médicos. Na segunda fase, 
começaram a aparecer alguns colegas. Agora a classe médica entrou em 
peso na acupuntura. Só que, infelizmente, preferem aprender uma 
acupuntura sintomática, que chamam de científica, em que consideram o 
paciente apenas como doença, deixando de valorizar a parte filosófica, a 
energia, o "yin", o "yang", os cinco elementos, o que me deixa muito triste. 

Sou chinês, estou no Brasil há quase 40 anos e agradeço aos brasileiros 
receberem-me de braços abertos. Batalhei todos esses anos para colocar a 
serv1ço do povo brasileiro técnicas simples e baratas, não apenas a 
acupuntura, como também outras terapias complementares. 

O que está em questão é uma disputa de mercado. A maior parte da classe 
médica ignora os problemas da acupuntura. Quem está contra a implantação 
da acJpuntura, quem ataca os acupunturistas é um pequeno grupo 
pertencente à Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura. Deixo bem claro 
para que não ataquem toda a classe médica, que não tem nada a ver com 
isso. Por outro lado, também quero deixar claro que quem primeiro propôs 
um projeto de lei a favor dos acupunturistas, na Câmara Federal, foram os 
médicos, em 1984. Quem propôs o segundo projeto de lei a favor dos 
acupunturistas foi outro médico, o Dr. Antônio Salim Curiati, que foi Prefeito 
de São Paulo, atualmente Deputado Estadual. 

Nas votações do Senado, as posições dos médicos Senadores ficam 
divididas. Na última votação, os acupunturistas perderam. Na verdade, até 
agora, os acupunturistas ganharam três, e o pessoal da SMBA ganhou uma. 
Na votação de 4/4/2000, dois médicos Senadores, Tião Viana e Sebastião 
Rocha, votaram a nosso favor. Em seus Estados, Acre e Rondônia, não 
existem nem médicos. Queriam oferecer acupuntura á população por meio de 
médicos acupunturistas. Para eles, a única solução para a acupuntura chegar 
a seus Estados é por meio de técnicos. O terceiro Senador, Lúcio Alcântara , 
absteve-se de votar. O único médico que votou a favor da SMBA foi o relator 
geral , médico que favoreceu esse grupo por razões corporativistas ou por 
ignorar os problemas da área. Na verdade, não é um problema de médicos 
contra não-médicos. É um pequeno grupo de médicos contra toda a 
sociedade. Digo toda a sociedade porque a acupuntura, hoje, é praticada por 
fisioterapeutas, não-médicos, enfermeiras, fonoaudiólogos, farmacêuticos e 
acupunturistas. Na verdade, são médicos contra todo o mundo. 
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Em 1996, enviei para o Senado um abaixo-assinado com 45 mi l 

assinaturas, para apoiar o projeto do Senador Walmir Campello. Também 
assinaram 500 mil médicos. Não concordavam que a acupuntura fosse 
restrita à classe médica, porque acham que a filosofia é totalmente diferente. 
Não querem que a acupuntura perca sua origem energética. 

Para esclarecer melhor, todas as complicações da acupuntura citadas pelo 
colega Edilson Corrêa, fazem parte de um levantamento da Internet, de 1995, 
entregue aos Senadores. Tive acesso aos relatórios, em que constavam 126 
complicações em 26 anos, no planeta Terra. Esse número é desprezível. 

Hoje de manhã, fiz uma conta. Nesse período, foram colocados 3 trilhões 
de agulhas. A Comissão Nacional de Acupuntura dos Estados Unidos 
analisou as 126 complicações, nas quais verificaram que a maior parte dos 
profissionais envolvidos eram médicos. Dos sete óbitos, seis eram pacientes 
terminais de câncer, com problemas cardíacos, pacientes da UTI. Não foi 
culpa da acupuntura. O único caso diferente foi uma agulha colocada no 
lugar errado por uma pessoa que até hoje não se sabe que profissão tinha. 
Se qualquer agulhada fosse culpa dos acupunturistas, seriam milhares de 
casos no Brasil. Os presidiários de qualquer cadeia são excelentes 
acupunturistas; trabalham muito bem com estiletes e são muito bons 
anatomistas, porque só furam coração e fígado. As complicações em 
acupuntura não ocorrem só com os profissionais de acupuntura, mas também 
com os médicos. 

Lembro que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministro da 
Saúde, José Serra, e o ex-Governador de São Paulo Mário Covas, todos já 
foram tratados por acupunturistas não-médicos, ex-alunos meus. 

Ajudei a implantar a acupuntura energética no Hospital das Clinicas, onde 
um grupo só trabalhava com acupuntura sintomática. Dr. Paulo Fábio, ex-
aluno meu, defendeu, no Brasil, a primeira tese de doutorado em acupuntura 
em animais. 

Como médico, considero importante o diagnóstico médico. Considerando 
que muitos doentes procuram a acupuntura, o diagnóstico médico é útil. Na 
india, onde se estuda medicina chinesa nos hospitais, também existe 
ressonância, tomografia e laboratórios. Não sou contra diagnóstico médico. 
Embora criticado por muitos acupunturistas, acho que chefes de equipes em 
postos de saúde e em hospitais podem até ser médicos. Estamos buscando 
harmonia no trabalho e troca de informações para o bem do paciente. Só que 
a acupuntura não trata apenas o doente; é principalmente um trabalho de 
manutenção da saúde. As pessoas saudáveis não precisam de diagnóstico 
médico; podem procurar a acupuntura sem problema algum. Mas, de 
qualquer maneira, sempre digo que cada um deve trabalhar de acordo com 
seus limites e trocar informações com os colegas, inclusive os médicos. 
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O que os acupunturistas têm de saber fazer é a avaliação energética, 

para manter o equilíbrio entre o "yin" e o "yang" do paciente e o fluxo do "chi" 
nos meridianos, a fim de que o paciente restaure a saúde, prevenindo futuras 
doenças. 

Quanto à questão da implantação da acupuntura em postos de saúde e em 
hospitais, citarei alguns exemplos. Quando o Senador Carlos Bezerra foi 
Prefeito de Rondonópolis, em Mato Grosso, tentou implantar a acupuntura, 
mas fo i bloqueado pelos médicos. Com hérnia de disco, tinha de sair de Mato 
Grosso e ir a São Paulo para ser tratado. Recuperou-se e quis levar para a 
população, mas foi impedido. A mesma situação deve estar ocorrendo em 
outros municípios. 

O Senador Hernandez Amorim defendeu nosso projeto porque a única 
forma de a acupuntura chegar ao Acre, seu Estado, é ser praticada por 
outros profissionais. Se dependesse só de médicos, não haveria acupuntura 
em seu Estado. 

É claro que acupuntura não é só colocar agulhas. Mas como as pessoas 
entendem que acupuntura é agulha, vamos pensar em agulha. De qualquer 
maneira, é uma sessão trabalhosa, que demora. Como sou médico, 
reconheço a situação. Os médicos saem correndo dos postos de saúde 
porque têm outros empregos. 

O salário nos postos de saúde é muito baixo. Não compensa ficar lá as 4 
horas. Toda a população sabe que, em todo o Brasil , o médico tem de 
atender 16 ou 20 pacientes em meia hora, para procurar outros empregos. 
Os médicos não querem assumir como acupunturistas nos postos de saúde, 
porque não compensa. 

A única forma de se estender a acupuntura a toda a população é com 
equipes multiprofissionais. Às vezes conseguimos atender no máximo 80 
pessoas em três meses. Milhares de pessoas ficam esperando por 
tratamento. 

Para reforçar a implantação das equipes multiprofissionais, em São Paulo, 
no tempo da Prefeita Erundina, chegamos a adotar práticas alternativas, 
inclusive acupuntura, em 17 postos de saúde e em hospitais. Eram 
praticadas por equipes multiprofissionais, atendendo a mais de 5 mil pessoas 
em um ano. Depois que o Prefeito Paulo Maluf assumiu, ouviu a história dos 
médicos e decidiu que, nos postos de saúde e nos hospitais, a acupuntura só 
poderia ser praticada por médicos. Dos 17 postos, caiu para zero. Os 
médicos não assumiram, porque o salário não compensava. Sobrou apenas 
o Hospital Municipal de Vergueiro, que atende à população, mas, na verdade, 
é local de estágio dos médicos que fazem cursos particulares. 

Espero ter esclarecido algumas questões. Muito obrigado. 
Palavras do Deputado Marco Régis 
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Cumprimentamos a Mesa da Assembléia, através do Deputado Márcio 

Cunha, autor do requerimento que originou esse ciclo de debates; o engo 
Sávio Quintão, Prefeito de Nova Era; o Dr. Wu Tou, colega de profissão, da 
Associação Nacional de Acupunturistas; o Sr. Marco Aurélio Cozzi, Delegado 
Regional do Sindicato dos Terapeutas Naturistas; o Sr. Wellington Moreira, 
Presidente do Sindicato Nacional de Medicina Oriental. Cumprimento 
também todos os presentes, especialmente através de uma pessoa, Dante 
Trópia, filho do nosso tão lembrado companheiro da legislatura passada, 
Wilson Trópia, que nos trouxe muito alento nas mensagens que divulgou 
durante a 138 Legislatura. 

Como Presidente da Comissão de Saúde no biênio 2001/2003, inicio minha 
intervenção afirmando que nossa visão do planeta é holística. Não quero ser 
crédulo ou inocente, daqueles que em tudo confiam e tudo aceitam, mas 
também não quero ser dos céticos, que tudo negam. Sou filho de mãe 
católica e pai espírita kardecista. Casei-me com uma presbiteriana, e todos 
os meus filhos são presbiterianos. Portanto, do ponto de vista rel igioso, 
minha visão é ecumênica. 

Quinta-feira à noite, em São João del-Rei, falava aos membros do 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Dizia que tinha de falar um 
pouco da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha vida 
politica, porque, na verdade, hoje o político é visto como ladrão, bandido, 
marginal. E não é bem assim. Na polftica, alguns cidadãos enveredaram por 
esse caminho porque não têm aquele idealismo tão preconizado pelos que 
nos precederam nesta tribuna, um idealismo que nos move e que nos obriga 
a embates no cotidiano. 

Ao longo dos seis anos em que estamos na Assembléia Legislativa, 
tivemos a oportunidade de travar alguns embates, um deles quase desigual , 
no final do ano passado, quando denunciávamos as ligações de banditismo 
por parte do Secretário da Segurança Pública. Tenho a certeza de que não 
foi a CPI do Narcotráfico, à qual pertencia, que conseguiu as denúncias mais 
contundentes, que levaram à queda do Secretário, mas minhas investigações 
particulares, feitas durante um ano. 

Estou aqui na condição de politico eleito pela primeira vez com 3.064 votos, 
por minha vida profissional, pela medicina, numa coligação com o PT, em ao 
lugar, fruto de minha campanha com um fusquinha 79. Não tenho parentes 
nem protetores que me trouxeram para a Assembléia Legislativa. É muito 
bom quando subo a esta tribuna e digo que fui eleito sem um centavo de 
quem quer que seja, sem o apadrinhamento político de quem quer que seja. 
Isso me dá muita independência para falar nesta Casa. 

Não quero ser radical nem no ceticismo nem na credulidade. Quero 
analisar as questões. 
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Podemos estabelecer um paralelo entre a acupuntura e a ufologia, outra 

área mística muito criticada. Temos nossa crença na presença dos 
extraterrestres em nosso planeta. Quando nos manifestamos a esse respeito, 
recebemos críticas e somos tachados de lunáticos, de malucos. Wellington 
Moreira referiu-se à acupuntura não como forma alternativa, mas como forma 
complementar. Alternativa ou complementar, temos de defender as 
possibilidades de tratamento, porque existem, e, atualmente, a acupuntura é 
até reconhecida como especialidade médica. E, como tal, entendemos muito 
oportuna a discussão trazida pelo Deputado Márcio Cunha à Casa. 

Não tenho conhecimento dos três projetos. Mas sei que um deles é sobre a 
instituição do Dia do Acupunturista, idéia louvável , já que há datas para 
comemorarmos praticamente todas as profissões, as atividades e os 
movimentos. Não seria diferente dedicar um dia aos acupunturistas em Minas 
Gerais. 

Numa reunião como essa, em que se discute profundamente a acupuntura, 
a participação do Presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Edilson Moura, foi 
incompreendida, talvez pela agressividade com que abordou o tema. Entendo 
que nem todos têm o dom de se relacionar de forma elegante e equil ibrada, 
mu1tas vezes nos criticando como políticos e afirmando que amaciamos 
demais os temas. Na verdade, talvez já tenhamos nascido politicos. Antes de 
tornar-me médico, sentia a forte vocação de ser político e de estar em um 
parlamento, mesmo sendo filho de ferroviário. Quem vem para o parlamento 
são pessoas dispostas a discutir importantes temas com imparcialidade. E é 
com imparcialidade que, como Presidente da Comissão de Saúde, prometo 
tratar a questão. Desde já afirmo que, na reunião da próxima quinta-feira, 
encaminharemos um requerimento para trazermos mais autoridades 
interessadas no assunto. 

Volto a dizer que não houve uma conduta hábil do Sindicato dos Médicos. 
Recebi os documentos encaminhados pelo Wellington, para que possa 
formar juizo. 

Quero dizer ao Wellington que seu apelo para que eu me manifestasse 
com a mente e o coração abertos não encontrou ressonância, porque quem 
me conhece de longa data sabe que essa é uma condição com a qual vivo 
permanentemente. Muitas vezes sou uma pessoa polêmica, contundente em 
minhas manifestações. Ajo assim quando estamos em desvantagem, em luta 
desigual, como a que enfrentamos hoje contra a globalização econômica, o 
poderio dos países capitalistas que dominam e rapinam o Terceiro Mundo. 
Contra isso temos de ter atitudes contundentes, agressivas para despertar os 
setores letárgicos, anestesiados da população. 

Sei que há divergências a serem superadas. O Deputado Márcio Cunha 
propõe um conselho, e não entendi bem. Não entendi se é um conselho de 
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controle social ou profissional. Queria esclarecer que nós, médicos, hoje 
estamos propondo a unificação de três entidades médicas que norteiam 
nossa classe profissional: a Ordem dos Médicos do Brasil, uma espécie de 
"OAB" dos médicos. Os médicos têm hoje o Conselho Regional de Medicina, 
órgão fiscalizador da profissão, instituído por legislação no Governo do 
Presidente Juscelino Kubitschek, que criou os Conselhos Federais e 
Regionais de Medicina, Engenharia, Arquitetura e Farmácia. 

A Associação Médica é uma entidade representativa dos médicos em seus 
aspectos profissionais, culturais, e o sindicato que aqui estava representado 
é um órgão que defende o profissional médico em suas reivindicações 
profissionais, como por exemplo, o salário. 

Não quero aqui falar sobre medicina de pobre para pobre. Isso está na 
sensibilidade de cada profissional, cada médico sabe desse relacionamento. 
Eu, por exemplo, tenho opção preferencial pelos pobres, assim como tinham 
aqueles que professavam, na Igreja Católica, a Teologia da libertação. 
Nunca tive consultório particular em minha vida, sempre exerci minha 
profissão na medicina social: em plantão de hospital, no sindicato, na fábrica. 

Não podemos fazer confusões, pois também a medicina tradicional é 
antiga, hipocrática, tem suas bases anatõmicas e fisiológicas estabelecidas 
ao longo de sua história como a medicina chinesa, oriental. Não podemos 
criar conflito entre as duas, temos de encontrar um meio-termo para as duas 
serem exercidas em sua plenitude. 

A Comissão de Saúde é de mérito. Temos a Comissão de Constituição e 
Justiça, que analisa a legalidade e a juridicidade de um projeto. Depois, o 
projeto vai para uma comissão de mérito, que, no caso, seria a Comissão de 
Saúde. Tenham a certeza de que lá os Deputados Adelmo Carneiro Leão, 
Carlos Pimenta, José Braga, Elaine Matozinhos, que não é médica, é 
profissional oriunda da Polícia Civil , debaterão com seriedade todos os 
projetos que lá chegarem. 

Precisamos, Deputado Márcio Cunha, contemporizar com o ponto de vista 
da legalidade. Sou médico, membro da Comissão de Saúde, e, às vezes, me 
irrito com alguns projetos de colegas. Não estou me referindo ao projeto da 
acupuntura. Esse é um projeto propício para o debate. Mas há colegas 
Deputados que desconhecem a legislação federal e propõem certos 
tratamentos no SUS, que é regido pela Lei Federal n° 8.080, Lei Orgânica da 
Saúde, sancionada pelo Presidente Collor, através de ditames preconizados 
pela Constituição de 1988. 

Depois, a Lei n° 8. 142 criou o controle social da saúde. Tudo é feito por 
legislação federal. Eu, como profissional de saúde, sei que não adianta ficar 
fazendo projeto de lei para instituir este ou aquele tratamento no SUS em 
Minas Gerais, porque estou impedido legalmente de ter esse procedimento. 
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Isso nos frustra, dá vontade de sermos Deputados Federais, se 
pudéssemos ter asas para tanto. 

Na verdade, para legislar, tem-se de estar em Brasilia, no Congresso 
Nacional. A legislação estadual é limitada. Mu1tas vezes, digo que somos 
Vereadores em nivel mais graduado, com salário melhor, mas essa é a 
situação. Quando o projeto da acupuntura chegar à comissão, vamos ampliar 
o debate, convidar mais profissionais da área, ouviremos as entidades 
acupunturistas, que certamente darão mais sugestões na hora do debate. 
Também ouviremos as entidades profissionais. Traremos representantes de 
entidades profissionais, tais como as de fisioterapia, de biomedicina, de 
enfermagem, de farmácia, de fonoaudiologia. Também ouviremos, é claro, as 
entidades médicas, porque todos estão envolvidos, é uma questão 
multidisciplinar. 

Agradeço a atenção de vocês. Espero que alguns pontos de vista que 
exaramos tenham sido esclarecedores: como funcionará a tramitação do 
projeto, quais as limitações da Assembléia Legislativa do Estado em relação 
a um proJeto que pode ter caráter nacional. 

Não conheço o teor de todo o projeto do Deputado Márcio Cunha, mas 
temos que aquilatá-lo sob todos os pontos de vista. Podem ter a certeza de 
que o Presidente da Comissão de Saúde não tem preconceito, não é 
discriminador. Vamos tratar esse projeto com a maior independência e com a 
mesma serenidade com a qual falamos perante nossos pares na Comissão. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos a intervenção do ilustre 
Deputado Marco Régis, Presidente da Comissão de Saúde. Gostaria de 
informá-lo sobre dois aspectos: primeiro, que, em relação a esse debate, 
tivemos cuidado e já nos pronunciamos a respeito disso. A assessoria da 
Casa, que ele conhece tão bem, extremamente competente, tem "know-how" 
para nos ajudar a fazer esse ciclo de debates e teve o cuidado de convidar 
todo o universo conhecido que se interessaria por esse assunto. Não temos 
dúvida em dizer que todos foram convidados. É evidente que alguns, por um 
motivo ou outro, não puderam participar. 

A segunda questão é que temos três projetos: o primeiro é uma 
homenagem que faço aos acupunturistas, cria o Dia Estadual da Acupuntura. 
Esse projeto está com dificuldades na Casa. Há Dia da Cachaça e de várias 
outras coisas, por que não podemos ter o Dia do Acupunturista? Não quero 
fazer juizo do Deputado que relatou esse projeto na Comissão de Justiça. 
Esse projeto virá a Plenário, e tenho a certeza de que já conto com sua 
disposição em derrubarmos essa preliminar de inconstitucionalidade. É um 
absurdo termos dia de várias coisas e não podermos ter o Dia do 
Acupunturista. 
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O outro projeto autoriza - já foi para a sua comissão - a criação do 

Conselho Estadual de Acupuntura. Solicito ao Marco Aurélio, ao Prof. 
Wellington e ao Dr. Paulo Noleto que conversem com V . Exa. a respeito 
desse projeto para informar qual é a idéia. 

O Deputado Marco Régis - Ele foi exposto para mim, em reunião, antes de 
uma audiência pública , na última quinta-feira, e distribuldo para a Deputada 
Elaine Matozinhos relatar. 

O Sr. Presidente - Exatamente. Solicitei de minha assessoria que os três 
projetos tramitassem concomitantemente, razão pela qual não procurei ainda 
o Deputado Marco Régis para falar sobre esse assunto. 

O outro projeto possibilita ao Poder Executivo instituir no sistema público de 
saúde a acupuntura e terapias afins. Esse projeto está na Comissão de 
Justiça. Foi dado parecer contrário a ele. Fui à Comissão, discuti a questão, 
expus os contrapontos em relação ao relator que propugnou pela 
inconstitucionalidade do projeto e, naquela oportunidade, surgiu a idéia desse 
debate. Conversei com os membros da Comissão de Justiça, com o 
Deputado Marco Régis, a quem, neste momento, quero render minhas 
homenagens por ser solícito, preocupado com as questões maiores e, além 
de estar presente, por ter posto a Comissão de Saúde à nossa disposição, 
para discutirmos esse assunto. 

Palavras do Sr. Marco Aurélio Cozzi 
Estamos falando muito em energia vital, vamos fazer uma fricção na mãos 

para vocês verificarem como essa energia vital flui tranqüilamente. 
Esfreguem bem as mãos e, depois, coloquem-nas em um ponto 
importantissimo para nós, da acupuntura, que acreditamos nessa harmonia 
energética, que é o ponto da vesicula biliar 21 na testa, que é o ponto do 
pensador. Vocês estão captando essa energia vital, complementando o 
lóbulo da orelha, que, para nós, em termos de anatomia, está ligado com 
todo o sistema nervoso e o cérebro. Observem como a energia vai subindo 
em vocês, essa energia quãntica. Nós, terapêutas naturistas, acupunturistas, 
estamos desenvolvendo esse trabalho. 

Pisem no dedão do pé, porque o dedão do pé, em nossa anatomia, está 
ligado com nosso sistema nervoso, com o pescoço. Peça ao amigo do lado 
para dar uma pisada, é delicioso. 

Já percorri 25 paises, e este é um dos maiores debates que presenciei, 
estou impressionado com nossa capacidade . 

Antes de mais nada, gostaria de lamentar a ausência de nosso querido 
Edilson, Presidente do Sindicato dos Médicos. Para nós era tão simples, uma 
agulhinha no F8 tiraria o vento do fígado, que causa um excesso de raiva em 
nós, principalmente na época do frio. São coisas elementares, que não 
precisavam acontecer. Mas temos de ter respeito aos médicos, porque nossa 
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finalidade é levar aos médicos nosso patrimônio terapêutico, nossa 
capacidade de sabedoria, não só de conhecimento, como os médicos 
realmente têm. 

Temos de marcar a presença do Deputado Marco Régis, que, pelo próprio 
nome, marcou e regeu a ideologia amistosa dos médicos que estão a favor 
dos métodos alternativos de assistência à saúde. 

Eu, como Marco Aurélio, pretendo marcar esse evento de uma maneira 
áurea, que é meu nome, iluminado por Marco Aurélio, que foi o imperador 
naturista do Império Romano. Marco Aurélio é um estóico e, como todo 
estóico - também endosso um pouco dessa filosofia - foi auto-suficiente. 
Como circuitos integrados do universo, temos dentro de nós o "yin" e "yang". 
O "bit" do O e do 1, organicamente falando, e vamos evoluir no debate e 
provar para vocês que o sistema de saúde vigente hoje é a antítese da 
saúde, uma vez que, pela visão quântica, esses "bits" que temos no corpo 
captam a mensagem de saúde, de vibração e computam em nosso DNA. 
Isso vai ficar claro em nosso discurso. 

Gostaria de agradecer à Vanda, minha mulher, que soube conter meu fogo 
do coração para que eu não explodisse ao longo dessa longa espera de 5 mil 
anos para que eventos dessa natureza acontecessem em um contexto maior, 
que é esta Casa, o Legislativo mineiro. Isso é fundamental, porque nosso 
"yang" extrapola e, muitas vezes, temos de transcender essa vida em vista do 
excesso de "yang". 

Para nós, a vida é plena, temos de vivê-la; a dor, um alarme do organismo; 
a doença, um aprendizado de vida; e a morte, uma variável existencial. 
Estamos dialeticamente coerentes com todas as forças divinas que nos 
cercam. Por isso, nossa tranqüilidade em passar algo para vocês. Acredito 
que hoje, com esta Casa repleta de terapeutas, de pessoas interessadas e 
autoridades, tenham a consciência da multiplicação. Cada pessoa que está 
presente aqui é responsável pela transmissão do que está ocorrendo hoje. 

Portanto, nossa força é que os "lobbies" alopáticos são totalmente 
favoráveis a nós. Não existe nada para nos destruir. Estamos politicamente 
evoluídos, intelectualmente evoluídos, com sabedoria, muito conhecimento, 
tudo com mfra-estrutura, como Paulo Noleto disse aqui. Hoje, no Brasil, o 
IMAM é um dos aparatos maiores que existem para dar respaldo a isso tudo 
de que estamos falando. 

Gostaria de parabenizar a "galera" de Juiz de Fora, que está ali em cima, 
acupuntura para acupuntor. Acho que o coração de Itamar vai irradiar com a 
presença de vocês, ele vai receber vocês, como conterrâneos, de uma 
maneira muito aberta, para que viabilizemos esse projeto do Deputado 
Márcio Cunha. 

Tínhamos na mesa três médicos alopatas, três acupuntores, um Deputado 
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e um Prefeito. O debate estava mais ou menos equilibrado. Como o 
Edilson saiu, tive a felicidade de procurar o Dr. Agostinho Patrus, que é uma 
das pessoas mais representativas na área de medicina. Várias vezes 
Presidente do Sindicato, do Conselho de Medicina e da Associação Médica, 
ele se dispôs, aliás, a se fazer presente aqui. É uma pessoa que nos ajudou 
bastante na Constituinte. Infelizmente não logramos o resultado esperado, só 
conseguimos na lei orgânica mineira. 

Boas vindas a todos os presentes, nossos convidados e aos distintfssimos 
parlamentares e autoridades da Mesa, que estão fazendo desse debate um 
encontro áureo. 

Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos constituintes desta Casa 
Legislativa pelo Diploma de Honra ao Mérito Constituinte conferido à 
Federação Nacional de Associações de Medicina Alternativas Naturais -
FENAMAN - criada e presidida por mim em prol dos métodos alternativos de 
assistência à saúde nas leis brasileiras. 

Queria agradecer ao ex-assessor parlamentar, o jurista Dr. Paulo Apgaua, 
suas teses em prol das medicinas naturais e ao funcionário desta Casa, o 
jornalista José Jurani Garcia, que, à frente da redação do jornal "Hoje em 
Dia" se iluminou com a causa maior do acupunturista, dos terapeutas naturais 
e afins, publicando dezenas de matérias que influenciaram milhares e 
milhares de leitores, muitos deles, hoje aqui presentes. E agradeço também 
ao ex-Deputado Wilson Trópia sua espiritualidade voltada à causa dos 
acupunturistas e afins, conseguindo, quando Vereador, o titulo de Cidadão 
Honorário de Belo Horizonte, ao nosso Presidente da Confederação 
Internacional de Asociaciones de Medidinas Alternativas Naturales de Madri, 
Fermim Cabal Menendez. 

Após cinco milênios de lutas para implantarmos as terapias vitalistas, 
verdadeiras armas alqulmicas, sentimos que, nesta data, protegidos pelas 
forças dos maiores avatares que guiam a história da humanidade, 
encontramo-nos aqui , hoje, nesta Casa maior do Governo e dos mineiros, 
sob a iluminação do Deputado Márcio Cunha e todos os seus colegas, que 
têm a luz divina do legislar para, inicialmente, procedermos a um breve 
memorial que remonta a milhares de anos, lembrando antes de mais nada, 
de todos os que estiveram 'em cima do muro' e escudados pela ideologia dos 
"ismos" ante essa causa maior local e global , o poema imortal "Caminho", de 
Maiakovsk: "Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do 
nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem; 
pisam as flores, matam nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia o 
mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, 
conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos 
dizer nada". 
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Em agosto de 1984, foi editado e aprovado em assembléia pública no 

SESC-BH, sob minha coordenação, o Manifesto dos Mineiros à Nação e à 
Cultura e às Terapias Alternativas, cujo principal objetivo foi fazer um alerta 
aos terapêutas naturistas sobre a catástrofe que nos espreita local e 
globalmente e sobre a necessidade de se manter sempre uma visão holistica 
sobre o ser humano e o planeta. Em 44 páginas, o Manifesto revela a 
decadência biológica e a terceira grande epidemia que nos cercam ao 
descrever a degradação ampla, geral e irrestrita no planeta Terra, a cultura 
bloqueadora que nos oprime, a política do divisionismo bioletal e das falsas 
decisões que embasam as teses e ações humano-planetárias de forma 
alienante e cheias das "verdades mentirosas". Denunciamos o pensamento 
robotizante do "Homo tecnicus" e do "Homo lupus", que se tornou lobo de si 
mesmo, a antibiose biocida sustentada pela ideologia "matar o parasita e o 
micróbio a qualquer custo", fatos e atos civilizatórios que estão abortando as 
gerações do futuro, gestadas diante de um ecocídio sem limites. 

Em outubro de 2000 foi editado e aprovado em assembléia pública no 
Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagens - IMAM-BH - o Manifesto dos 
Mienriso à Nação em prol da Acupuntura e de Terapias Afins Ameaçadas, 
para dar um basta à violência profissional , às agressões, às calúnias e às 
difamações contra os acupunturistas e terapêutas afins. bem como à 
hegemonia totalitarista das corporações autocráticas e mesmo medievais. 
Também um alerta contra os "lobbies" mafiosos e o abuso da aristocracia 
científica contra os cientistas naturistas e afins. Um documento contra a 
institucionalização das drogas, dos diagnósticos invasivos, em detrimento da 
diagnose acupuntural-naturista, e contra a discriminação contra os 
profissionais que lutam na mesma guerra contra a doença, a dor, a morte. E 
particularmente, contra a alopatização letal da acupuntura e de terapias afins. 

Neste dia, ao nascer o terceiro milênio, dezesseis anos depois, 
acupunturistas, terapêutas naturistas e afins, unidos em torno de suas 
entidades de classe tornam público o dossiê "Memorial de Acupuntura e 
Terapias Afins Ameaçadas", lembrando inicialmente que esse dossiê foi 
passado para vocês. Infelizmente não tivemos condições de atender a todos, 
mas teremos um evento no IMAM daqui a uns dias e vocês podem ter essa 
documentação em forma de livro sobre essa questão e os anais desse 
evento de hoje. 

Há 26 anos, iniciou-se em São Lourenço um dos maiores movimentos 
alternativos do Brasil e mesmo do exterior, o Movimento Médicos Pés 
Descalços, criado pelo médico e escritor Márcio Bontempo com a 
coordenação assídua de M.A. Cozzi e vários naturistas que revolucionariam a 
"história alternativa" do Pais. 

Há 13 anos, o Governador do Distrito Federal , o mineiro José Aparecido de 
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Oliveira, marcante líder em prol das medicinas naturais e holfsticas, em 
seu livro, pioneiros de uma nova era, marcava de forma ímpar a história dos 
alternativos. 

Em 1971 , Leila Hakin em "Conspiração Aquariana no Brasil e no Mundo ou 
O Sonho não Acabou", concluiu: "A nova sociedade, a sociedade alternativa, 
deve emergir do velho sistema como um cogumelo brota de um tronco 
apodrecido, propondo, de agora em diante, utilizar o que for possível da velha 
sociedade, sem escrúpulo: meios de comunicação, dinheiro, estratégia, 
"know-how" e as poucas e boas idéias liberais. 

Nesta abordagem terapêutica e histórica que se abre como introdução 
neste Ciclo de Debates Acupuntura e Terapias Afins nesta Casa, 
manifestamos os diversos planos estranguladores: jurídico, acadêmico, 
médico-classista, político, científico-empírico e comercial, histórico e até no 
plano da calúnia e difamação, as relações que se vêm a pautando entre os 
acupunturistas alopatas e os terapêutas holfticos nestas últimas duas 
décadas de lutas pelo direito profissional adquirido, o reconhecido saber, o 
respeito pela cidadania e pela sobrevivência dos acupunturistas, terapêutas 
naturistas e afins nesta luta suprahumana em prol do SOS Planeta Terra. 

A coordenação está nas mãos dos Deputados. Vou me ater só à 
introdução, eu teria mais algumas coisas a dizer a respeito do embasamento 
dessa visão que acabei de descrever para vocês. Podemos falar sobre isso 
ao longo do debate, posso ler esse texto e reforçar o debate que queríamos 
aprofundar. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos ao Marco Aurél io sua 
compreensão. É evidente que nós todos é que perdemos em não termos 
mais tempo para ouvi-lo. Como há perguntas dirigidas a ele, terá 
oportunidade, ao responder a elas, quem sabe! , de entrar um pouco mais no 
tema que tinha preparado. 

Passaremos agora a exibição de fita. 
- Procede-se à execução de fita. 

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

coordenadoria informa ao Plenário que os participantes poderão formular 
perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por 
escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos 
participantes que desejarem fazer uso do microfone que se inscrevam 
previamente e se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a 
formalidade das saudações pessoais. Cada participantes disporá de até 3 
minutos para a sua intervenção, e será concedido o mesmo tempo para a 
resposta. 

Debates 
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O Sr. Presidente -A primeira pergunta é da Sra. Andrea Garcia Oliveira, 

aluna de massoterapia do IMAM, dirigida ao Deputado Marco Régis: "Ilustre 
Deputado, como sua conterrânea, e conhecendo a conduta social de sua 
atuação como médico e Prefeito de nossa c1dade, no Sul deste Estado, 
gostaria de saber se filosoficamente existe de sua parte algum 
posicionamento contrário à popularização dessas milenares artes de cura. A 
fala preconceituosa e infeliz do Presidente do Sindicato dos Médicos nega 
todo o procedimento de luta pelas classes menos favorecidas 
economicamente, no que diz respeito a seu acesso a saúde e bem-estar. 
Estou certa de que a maioria dos cidadãos de nosso município reconhece o 
seu trabalho pela nossa comunidade. Como representante estadual da nossa 
região, esse procedimento filosófico e social de luta pela saúde deixou de 
fazer parte do seu discurso?". 

O Deputado Marco Régis - Acho que as minhas palavras da tribuna foram 
suficientemente claras para dizer que não tenho preconceito, não discrimino 
e, como Presidente da Comissão de Saúde, estou aberto às questões que lá 
chegarem. 

Há 16 dias estou com dor lombar e tinha a convicção de que estava com 
pedra nos rins. Fiz três exames de urina, ultra-sonografia, e nada foi 
constatado. Depois, fiz uma tomografia ( ... }, que demonstrou vários cálculos. 
No entanto, na semana passada, uma pessoa me disse que a minha dor era 
espiritual, que eu não tinha nada. Talvez meu ceticismo seja porque muitas 
pessoas extrapolam as suas crenças. 

Por isso, temos de ter cuidado. O Dr. Wu Tou disse que são poucos casos 
de complicações na acupuntura, mesmo ass1m porque alguns são causados 
por profissionais que não têm nada que ver com a acupuntura. Esse é o meu 
medo, assim como tenho medo do fato de pessoas colocarem silicone sem 
nenhum critério. 

O Sr. Presidente - As próximas perguntas são dirigidas ao Sr. Marco 
Aurélio Cozzi : "Como deve ser a regulamentação da profissão de acupuntor 
para prevenir que profissionais incompetentes causem dano à população? 
Qual deve ser a formação mínima do acupuntor?". 

Pergunta de Wilson Moura, aluno do IMAN: "Gostaria que fosse feito um 
paralelo entre os acidentes na medicina tradicional chinesa e na medicina 
ocidental. Onde ocorre maior número de acidentes ou erros?". 

O Sr. Marco Aurélio Cozzi - Acho que essa segunda pergunta já foi 
respondida . O Wu Tou disse que em 26 anos, 126 acidentes. A maior parte 
desses acidentes foram causados por médicos alopatas. 

Vocês podem observar que já é oficialmente comprovado e estimulado pelo 
Estado e pelos órgãos de saúde a aplicação de agulhas, através dos 
dependentes de insulina, dos drogados que têm recebido seringas para 
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colocar drogas mortais. Aliás , a insulina é uma droga mortal, se o 
indivíduo errar a veia. E os "piercing" que estão sendo colocados em vários 
lugares ... 

O ato médico de puncturação dominou a França, mas, como pude 
observar, os consultórios estão vazios, porque proibiram os acupuntores de 
exercer a profissão, porque não poderiam puncturar. Nas áreas da 
enfermagem e da farmácia, a que pertenço, apliquei injeção a vida inteira. 
Trabalhei em banco de sangue e CTI. Já temos isso normatizado na 
enfermagem e em outras profissões ligadas à saúde. Isso não é ato médico, 
é popular, as próprias pessoas injetam-se com insulina. 

Desde 1984, a regulamentação passou por vários processos, com vários 
projetos de lei. Até agora não tivemos solução, em conseqüência dos 
"lobbies", que são muito potentes. Agora, temos uma força política e, o mais 
importante, a força da dialética, que é imbatível. 

Se os médicos, os alopatas, a ciência oficial não incorporarem esses 
conhecimentos, serão responsabilizados por um genocídio sem limites, uma 
decadência biológica sem precedentes e uma terceira epidemia, mais 
devastadora que qualquer guerra mundial. 

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Ana Soares, dirigida ao Sr. Wellington: 
"Os furos nas orelhas para a colocação de "piercings" e brincos podem 
causar desequilíbrios energéticos?". 

O Sr. Wellington Moreira Diniz - Qualquer pessoa que pratique um furo na 
orelha sem conhecimento dos pontos existentes estaria causando prejuízo à 
saúde. 

O Sr. Marco Aurélio Cozzi - Uma pesquisa revelou que 95% das pessoas 
que usam "piercing" têm problemas de ordem anatômico-fisiológica. Para 
nós, acupuntores, há problemas de ordem energética, porque as pessoas 
que aplicam não conhecem os pontos de acupuntura nem as suas potências. 

Os brincos auriculares surgiram da puncturação das mulheres na Idade da 
Pedra para melhorar a acuidade visual, para defenderem os seus machos 
contra ataque de mulheres de outras tribos. Essa é a origem do brinco 
feminino. 

O ato médico de aplicar agulha é bíblico. Recorrendo a Tomé XXII , 
observamos os princípios da polaridade, o que Jesus já pregava. Fala-se 
desse antagonismo complementar. 

Admito que há várias contra-indicações, mas há pontos interessantes. 
Numa criança que nasce com problema visual, por exemplo, na orelha deve 
ser procurado o ponto ligado à visão e à mente; e assim em relação a outros 
problemas. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Adison Ribeiro da Silva, dirigida ao Dr. 
Paulo Noleto: "Arvore boa é conhecida por seu fruto. As terapias são bons 
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frutos, nascidos da sabedoria humana. Por que, nos hospitais públicos, 
não podemos escolher que tipo de tratamento queremos ter? Por que não há 
hospitais com terapias orientais?". 

Pergunta do Sr. Jader Erasmo dos Santos: "Dr. Paulo Noleto, qual a 
possibilidade de tratamento para a epilepsia, através da acupuntura?". 

O Sr. Paulo Noleto - É importante dizer que estamos fazendo a discussão 
para a inclusão dessas terapias efetivas por serem oriundas de uma árvore 
que deu bons frutos. A inclusão das terapias orientais, da acupuntura e dos 
demais recursos da medicina chinesa virá beneficiar uma parcela maior da 
população brasileira, efetivando o tratamento da medicina oriental. 

Não estamos lutando contra a medicina ocidental, pelo contrário, todos nós 
precisamos de médico. Se acidentar-me, se sofrer um traumatismo, uma 
hemorragia, farei uma espectrometria, se necessário, se sofrer ruptura de 
baço, uma cirurgia, e quem a fará é um médico cirurgião. Se tiver uma 
pneumonia, tomarei antibióticos. 

Nenhum de nós é anacrônico. Estamos conscientes do verdadeiro papel do 
médico na sociedade. Estamos discutindo a implantação da acupuntura em 
nível multidisciplinar. Estamos conscientes de que num país com a nossa 
dimensão, com as nossas características sociais, com os 250 mil médicos 
existentes, 2.500 acupuntores médicos não darão conta de fazer esse 
atendimento. Portanto, enfermeiros de curso superior, fonoaudiólogos, 
farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, odontólogos, acupuntores de 
cursos técnicos - que hoje estão regulamentados em vários Estados - e 
acupuntores de cursos superiores poderão engrossar a fileira dos praticantes 
da acupuntura nos hospitais e nos postos de saúde públicos. 

A epilepsia é oriunda de disfunções elétricas do cérebro, são descargas 
elétricas. A acupuntura tem bons resultados na disritmia e em alguns tipos de 
epilepsia. Mas não sugiro que os neurolépticos e os anticonvulsivantes sejam 
retirados por acupuntores sem um relacionamento com o psiquiatra ou o 
neurologista. Mais uma vez devemos ter o bom-senso que impera em todas 
as ações profissionais. Devemos ter uma visão multidisciplinar e atuar 
sempre em conjunto com outros profissionais. A acupuntura tem indicação, 
mas, nesse caso, é método coadjuvante. 

O Sr. Marco Aurélio Cozzi - Segundo o Dr. Moreno, geocientista, "a 
medicina oficial, ao classificar numerosas doenças que são vistas como 
incuráveis para o urgente saber científico, tem contribuído para acelerar a 
morte de milhões de pessoas no planeta. É fato constatado pelos 
acupunturistas e pelos terapeutas naturistas não- médicos, privados que são 
de terem acesso a atos terapêuticos em hospitais e afins, cirurgias, manobras 
invasivas, alternativas em psiquiatria e tratamentos considerados terminais ... 

É, portanto, a omissão do pluralismo terapêutico, a expropriação do saber e 
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a hegemonia do poder de tratamento do complexo médico industrial 
tecnicista, em detrimento do poder das terapias naturais afins e holísticas, 
omitido e negligenciado pelo poder alopático ortodoxo". 

Em 1985, eu e o Prof. Marcelo Pereira, já falecido, juntamente com Olavo 
Romano, escritor mineiro, meu cliente e amigo da família Neves, estivemos 
presentes no quarto do Presidente Tancredo Neves, e a equipe, por 
desconhecer esses tipos de terapia, não admitiu a nossa intervenção. Nessa 
hora esse tipo de terapia é decisivo, até para preparar a pessoa para uma 
morte mais transcendente e superior. 

O mesmo ocorreu com o Governador Covas, e noticiamos na imprensa. 
Quatro meses antes de o Governador Covas sofrer um enfarte, fiz sua 
análise postura!, fisiergonômica; e ele aparece no jornal ·o Globo" com um 
buquê de flores dizendo que ia morrer de um acidente vascular ou por 
questões sanguíneas. Quatro meses depois ele sofreu esse enfarte. 

O Sr. Gilberto Lopes - Boa-tarde. Estamos aqui lutando pela 
democratização da área de saúde. O equilíbrio gera saúde; e o desequilíbrio, 
a doença. 

Esse equiHbrio que estamos solicitando é entre o médico, o acupuntor, o 
fisioterapeuta, o enfermeiro e outros profissionais. Existe no Brasil uma 
disputa pelo poder. Em Divinópolis, tenho uma clínica pronta para ser 
transformada em hospital de reabilitação, mas não há médico fisiatra. Essa 
briga se arrasta há mais de 20 anos. 

Dr. Wu Tou Kwang, no Hospital das Clínicas de São Paulo, tentei estágios 
e cursos, mas não me permitiram acesso, porque só médicos eram aceitos. 
Gostaria de ter mais informações sobre isso. 

Legalmente, como fisioterapeuta, posso trabalhar com acupuntura dentro 
de um hospital geral? Pertenço ao Hospital São Judas, em Divinópolis, onde 
tenho proposta de montar uma ala de reabilitação, mas o Conselho de 
Medicina deu parecer contrário. O hospital deve satisfação a quem? 

O Sr. Presidente- Dr. Wu Kwang, antes, gostaria de ler a pergunta do Sr. 
José Rocha, que também lhe é dirigida: "Quais os avanços da medicina 
alternativa no tratamento da AIDS?". 

O Sr. Wu Tou Kwang - No Hospital das Clínicas existe um grupo 
constituído de fisiatras e neurologistas que praticam uma acupuntura 
sintomática. Para eles, acupuntura é só para médicos. Esse grupo pertence à 
Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura. 

O outro grupo é de um ex-aluno que defendeu doutorado em acupuntura, 
Paulo Fábio, que tem visão mais abrangente. Mas, por questões politicas 
internas, ele não pode abrir para outros profissionais, porque seria expulso do 
hospital. O outro grupo vai pressionar. Por enquanto, no Hospital das Clínicas 
de São Paulo, não há estágios para outros profissionais. 
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A prática de acupuntura por fisioterapeutas nessa área é fundamental. A 

acupuntura é muito importante para o aparelho locomotor, para seqüelas 
neurológicas e diminui a quantidade de sessões de fisioterapia. É absurdo 
precisar de dois profissionais para cada sessão: um médico para colocar as 
agulhas e um fisioterapeuta para fazer os exercícios. Será que a população 
terá dinheiro para pagar dois profissionais para cada sessão? O Estado 
dispõe dessa verba? Será que um fisioterapeuta não pode colocar duas ou 
três agulhas para relaxar a musculatura e executar alguns exercícios? 

Por que o Conselho de Fonoaudiologia aceita a acupuntura? Porque 
colocar algumas agulhas nas orelhas e no couro cabeludo facilita a 
recuperação da fala em pacientes após hemorragias cerebrais ou acidentes 
traumáticos. Será necessário um médico e um fonoaudiólogo para cada 
sessão? 

Não existe nenhuma lei nem portaria que proíba o fisioterapeuta de praticar 
a acupuntura. 

Os fisioterapeutas são o maior grupo de acupunturistas do Brasil. De 25 mil 
acupunturistas, de 12 mil a 15 mil são fisioterapeutas. Eles podem fazer isso. 
O problema é a pressão da classe médica e do corpo clfnico de cada 
hospital. Cabe a vocês batalharem essa questão e forçar os conselhos 
regionais e as sociedades de fisioterapia a resolverem esse problema. 

Quanto ao problema da AIDS, as alternativas podem ajudar muito o 
tratamento, porque o aidético tem uma deficiência de todos os órgãos e 
vísceras. E podem-se usar a acupuntura, a fitoterapia, etc., para aumentar a 
imunidade e equilibrar ou fortalecer os órgãos internos. Realmente, isso 
ajuda bastante. A questão é que a área de medicina alternativa não dispõe 
de verba para pesquisa, não encontra ambulatório em hospitais onde eles 
possam trabalhar. Mas são muito úteis na abordagem dos pacientes 
aidéticos. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Paulo Romano Guedes, terapeuta 
natural e reikiano, para o Prof. Wellington: "As adenóides podem ser curadas 
pela acupuntura e existe idade mínima para o tratamento?". 

O Sr. Wellington Moreira Diniz - Vamos começar a levar essa questão para 
outros termos. Se eu tratar as adenóides, elas ficarão muito fortes. A 
medicina chinesa não trata doenças, ela trata das pessoas, procura 
restabelecer o equilíbrio delas. Iniciamos a prática da acupuntura a partir da 
idade pré-natal. Ela é altamente recomendada não só nessa, como também 
em todas as fases do desenvolvimento, e é claro que a acupuntura tem um 
grande sucesso nesse tipo de tratamento. Precisamos entender que a 
doença, quando aparece no corpo físico, já é uma manifestação. Ela nasce 
no nosso corpo energético. Conseqüentemente, todo o tratamento 
acupuntura! é muito importante. 
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Complementando a resposta do Wu, atuo em um grupo de psico-

oncologia, com pacientes de câncer, em que o tratamento acupuntura! é 
trabalhado de forma multidisciplinar, com a psicoterapia e a alopatia, ou seja, 
radioterapia e quimioterapia. Tudo isso pode ser feito em conjunto e é 
extremamente eficiente. 

A adenóide é uma manifestação e, como todas elas, pode ser tratada pela 
acupuntura. 

O Sr. Presidente - Há três perguntas para o Deputado Marco Rég is, da 
Maria Beatriz Rocha Freitas, do Paulo Moraes e do Guido Faria. Como são 
extensas, achei melhor o Deputado tomar conhecimento prévio delas, para 
poder resumir e esclarecer. 

O Deputado Marco Régis - Agradeço ao Deputado Márcio Cunha e às 
pessoas que formularam as perguntas, porque eu seria um participante 
ocasional da Mesa, como Presidente da Comissão de Saúde. Na ausência do 
outro representante, as pessoas formulam as perguntas para mim, na 
expectativa de que eu me posicione. Maria Beatriz Rocha Freitas, da Tai Ji 
Terapias, pergunta: "Por que os profissionais e pacientes de acupuntura não 
são aceitos como doadores de sangue pela HEMOMINAS?". 

Há poucos dias até pedi que uma pessoa fosse à HEMOMINAS e 
procurasse se informar sobre as contra-indicações e restrições para a doação 
de sangue. Não tinha conhecimento desse caso, mas vou ousar dar uma 
resposta sob o ponto de vista profissional. A acupuntura lida com agulhas, e 
hoje as agulhas não devem ser descartáveis. Os procedimentos médico-
cirúrgicos pedem o uso de seringa descartável em todo tipo de manipulação 
em que se introduz objeto na pele. Certamente a restrição deve ser por causa 
disso. 

Não vejo outra razão, mas pode ser um preconceito. Porém, pode ser que 
pessoas leigas que lidem com a acupuntura não façam uma esterilização 
adequada, embora saibamos que a vida média do vírus fora do sangue seja 
brevíssima. Ele é transmitido por via hematogênica. Então, certamente a 
restrição deve ser por essa razão, porque se introduz uma agulha que pode 
ter contaminação de sangue, tanto que os profissionais de saúde são 
obrigados a trabalhar com luvas e outras proteções. Não vejo outra restrição 
a não ser essa. 

O Paulo Moraes faz uma pergunta extensa, em que menciona que a 
Organização Mundial de Saúde serve de parâmetro para o Ministério da 
Saúde. Ele indaga por que o nosso Ministério não opta pela introdução da 
acupuntura, se ela já tem aceitação em outros países. Pergunta também: 
"Por que não utilizar, numa eventual prova desse nível, critérios 
internacionais, ou melhor, da China, já que ela é o berço da acupuntura? 
Quem detém maior conhecimento sobre acupuntura que os chineses?". 
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Queria dizer ao Paulo que, como Deputados Estaduais, temos as 

nossas restrições no nosso voto, na nossa ação na Assembléia. Proporia que 
os debates fossem realizados em nível estadual , especialmente na Câmara 
dos Deputados e no Congresso Nacional, porque é lá que se decidirá se essa 
legislação será acatada ou não. 

Da minha parte, como disse à Andréia, não tenho opmiões pré-formuladas, 
preconceituosas. Vejo na acupuntura um procedimento técnico derivado de 
uma filosofia oriental, que propugna pelo combate à doença e pelo bem da 
humanidade. Como disse o Dr. Paulo Noleto há pouco, não vejo contradições 
entre medicina chinesa, oriental e ocidental. Ambas são cabíveis, oportunas, 
elas podem se complementar. 

Guido Faria, do IMAM, pergunta: "Se a concepção da medicina alopática é 
diferente da chinesa, que mal ou perigo há no exercício da acupuntura por 
não-médico? A liberação da acupuntura para terapeuta não-médico levaria 
ao exercício clandestino e, por isso, arriscado, por falta de preparação 
adequada?". 

Ele mesmo está questionando e citando o problema. Na enfermagem, por 
exemplo, sablamos que até há pouco tempo muitas pessoas por este Pafs 
afora, até nas Capitais, eram pegas a laço. Começavam trabalhando na 
cozinha ou no serviço de limpeza de um hospital e depois eram promovidas a 
atendentes de enfermagem. De uns dez anos para cá, houve a intervenção 
do Conselho Regional de Enfermagem - COREN -, do Conselho Nacional de 
Enfermagem, e foi elaborada legislação, a fim de que as pessoas se 
reciclassem e prestassem provas para serem enquadradas como auxiliar de 
enfermagem. 

Hoje a expressão "atendente de enfermagem" não existe mais. Ou é 
Auxiliar de Enfermagem ou Técnico de Enfermagem, formado por escolas 
particulares ou públicas. Na minha cidade, Muzambinho, havia um curso 
técnico de enfermagem, com duração de três anos, que formou inúmeros 
Técnicos de Enfermagem, geralmente pessoas que trabalhavam na 
enfermagem sem uma formação técnica. 

Acho que o que precisamos na acupuntura é da legalização disso tudo, 
sem conflito, porque ela prega a resolução dos males da humanidade no que 
tange à saúde. Não teria nenhuma dificuldade, se eu fosse Deputado 
Federal , em aprovar uma legislação nesse sentido. O problema, então, é a 
legalidade e a formação. Não podemos permitir que pessoas que não tenham 
uma mínima formação profissional pratiquem a acupuntura, assim como 
ocorre em outras áreas. A luta de poder, mencionada aqui, existe desde que 
se criou uma profissão chamada biomedicina. As pessoas querem saber o 
que faz parte da biomedicina e o que faz parte da medicina. Esse conflito 
existe, e cada um quer defender o seu filão. No meu caso, como pessoa de 
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diálogo e de paz, acho que temos de achar um caminho convergente, e 
não divergente para essas questões. 

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida ao Dr. Paulo Noleto, da terapeuta 
corporal Cláudia Moreira: "Qual a relação entre misticismo e as terapias 
orientais e naturistas? Existe ou não essa relação? Se há, tente traduzi-la 
para os mais céticos". Pergunta da Linda Salabi, do IMAM, candidata ao 
curso de medicina chinesa: "Seremos capacitados a exercer a profissão 
médica no final do curso de medicina tradicional chinesa ou necessitaremos 
sempre de um outro profissional para nos ajudar, ou melhor, para 
complementar o diagnóstico ou mesmo o tratamento? Ainda que abramos um 
consultório (sendo o curso, no final, não regulamentado), poderemos 
trabalhar na área sem restrições ou corremos o risco de ter o nosso 
consultório fechado, impedido de prestar atendimento?". 

O Sr. Paulo Noleto - Quanto à primeira pergunta, digo que a acupuntura se 
originou há 5 mil anos, do modelo taoísta, o princípio filosófico que toma 
como referência a relação do homem com o céu e a terra. Todas as variáveis 
que ocorrem entre o céu e a terra caem sobre o homem, inclusive relações 
climáticas exógenas, endógenas, variações emocionais, e assim por diante. 
A acupuntura, como os outros recursos da medicina chinesa, originou-se 
desse modelo. Mas, desde a dinastia Tan, no ano 640 da nossa era, a 
acupuntura e a medicina são ensinadas de forma acadêmica. Existem 
faculdades de acupuntura, de medicina chinesa em todo o Oriente desde a 
dinastia Tan, há 1.400 anos. 

Inicialmente, a acupuntura e todas as técnicas formaram-se segundo 
conceitos empíricos, que foram sendo acumulados no decorrer da sua 
história. Hoje a acupuntura, a fitoterapia e as demais técnicas estão 
totalmente dentro dos padrões científicos ocidentais. Sabemos que a 
fitoquímica evoluiu muito, e hoje é de conhecimento público que os fármacos 
de origem vegetal são a origem de 40% dos medicamentos ocidentais, desde 
a pilocarpina, o itálico Pilocarpus jaborandi, que é usado na oftalmologia, o 
itálico Datura stramonium até a Vàleriana, o itálico Kawa-Kawa, o itálico 
gingkobiloba, que é uma erva chinesa, etc. Hoje poderia dizer que existe até 
um retorno a essas práticas, em razão da iatrogenia terapêutica, ou seja, dos 
efeitos colaterais causados pela terapêutica ocidental. Todo medicamento é 
hepatotóxico, uns mais que outros, porque o fígado tem de metabolizá-lo 
para ele ser absorvido. E a terapêutica da acupuntura é um recurso muito 
bom para isso. 

Voltando ao tema, a acupuntura não tem ligação com o misticismo, é uma 
ciência. Existem, sim, fundamentos específicos para praticá-la, que não têm 
nada em comum com os conceitos da medicina ocidental. É por isso que tem 
de ser ensinada em escolas à parte. 
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Voltando à pergunta da Linda, o curso superior de terapias orientais, um 

acordo acadêmico com a Beijing University of ( ... ) Medicme, tem cinco anos 
de duração, com 4.768 horas. As aulas são das 7 horas até as 12h15min. 
Passaremos pelo ICB, como qualquer profissional da área de saúde, 
estudando anatomia, fisiologia, parasitologia e assim por diante, além das 
disciplinas inerentes à prática das terapias orientais. 

Esse curso está protocolado no SESU. Não houve ainda a liberação. 
Estamos esperando a vistoria das nossas novas unidades. Até convido vocês 
para a inauguração da unidade do IMAM, dos laboratórios de bioquímica, 
anatomia, citologia, embriologia, como hà em toda instituição de ensmo 
superior na área de saúde. 

Com relação à prática, evidentemente você poderá empreendê-la, como 
pratico há 22 anos a acupuntura, e todos aqui. Não há lei que a impeça de 
praticar. De acordo com o documento que foi entregue a vocês, na pasta da 
própria Assembléia, no Brasil, o exercício da acupuntura e das demais 
técnicas da medicina tradicional chinesa é livre, visto que não existe lei que 
regulamente a sua prática, sendo certo que, nos exatos termos da 
Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. O que pode haver, sim, é preconceito. 

Quando o Presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Edilson, afirmou que 
eu disse a ele que ele tinha entrado numa fria, contou meia verdade. Quando 
acabei de fazer a minha palestra, sentei-me aqui, e ele me disse: a partir de 
hoje você será perseguido pelo resto da sua vida. Ele me disse isso, e eu lhe 
respondi: Pois bem, doutor, infelizmente, acho que foi você que entrou numa 
tremenda fria aqui e agora. Eu realmente disse isso, mas antes ele havia me 
dito que eu seria perseguido pelo resto da minha vida. 

Quanto a essa questão, já sou perseguido há 22 anos por praticar a 
acupuntura. Os meus alunos são médicos, e até o Presidente da Sociedade 
Médica de Acupuntura de Minas Gerais, Dr. Hildebrando Sábato, foi meu 
aluno, entre outros. Se estou sendo perseguido pelos meus próprios alunos, 
é porque não impera na cultura brasileira o respeito pelos pais e pelos 
mestres. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Temos aqui as duas últimas perguntas. Uma é do Paulo 
de Tharso, dirigida a mim: "É notória a ineficácia dos Conselhos (CRM, 
CREA) na garantia de qualidade da prática médica ou da engenharia. A 
criação do conselho estadual relativo à acupuntura deverá seguir o mesmo 
modelo ineficaz? Melhor seria o sistema de certificação por órgãos 
autorizados pelo Govemon. 

Queria dizer ao Paulo que tanto ele quanto vocês estão recebendo nesta 
pasta a cópia dos nossos projetos. Alguns deles estão tramitando ainda na 
primeira comissão, a de Justiça. O outro, como este caso específico, já 
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passou pela Comissão de Justiça e agora está na Comissão de Saúde. 
Vocês têm ai a cópia do projeto com a justificação e até alguns pareceres. 
Uma das pretensões deste nosso encontro é obter subsídios, críticas, 
sugestões de vocês, para que possamos aperfeiçoar os nossos projetos. 

Acho que essa questão é discutfvel. Em relação, por exemplo, à afirmação 
que ele faz, discordo em parte. Mas fica a minha sugestão, a fim de vocês 
trazerem subsídios e criticas aos projetos que estão tramitando, para que 
possamos adequá-los. Ainda temos tempo suficiente para apresentarmos 
emendas, modificá-los em parte ou até integralmente, e a tramitação do 
projeto pressupõe exatamente isso. E essa é uma das razões do nosso 
encontro. Mas, em função do tempo, não daria para enfocarmos essas 
questões. 

Pergunta da Elizabeth, acupunturista e fisioterapeuta do Hospital João 
XXIII , para o Dr. Wu: "Se Auxiliares de Enfermagem têm como procedimento 
rotineiro a introdução de sonda nasogástrica, vesical e traquial, recursos 
altamente invasivos e traumatizantes, por que não poderiam praticar 
acupuntura, uma técnica praticamente sem riscos?". 

O Sr. Wu Tou Kwang - Em primeiro lugar, a acupuntura não usa apenas 
agulhas, mas também dedos, imãs, eletricidade, laser, luzes coloridas. Há 
muitas formas de se praticar a acupuntura. Nesse aspecto, qualquer pessoa 
que tenha conhecimento pode utilizar esses recursos. Isso, para mim, já é 
acupuntura. Quanto à parte mais invasiva, agulhas, etc., a pessoa tem de 
estar habilitada. Tem de fazer cursos, conhecer os pontos, ativar 
energeticamente cada um deles. Não vejo problema algum, desde que se 
tenha uma formação complementar nessa área. Muitas pessoas utilizam 
agulhas atualmente, farmacêutico, tatuadores, há os "piercings". Acho que 
não há problema algum, desde que haja um curso complementar. 

O Deputado Marco Régis - Queria apenas fazer uma pergunta ao Dr. Wu. 
Na verdade, não conheço os pontos de introdução de agulhas. Na prática da 
medicina tradicional, de anestesias loco-regionais, como a raqui , a peridural, 
muitas vezes um médico, inadvertidamente, pode atingir um local de 
inervação delicada da medula espinhal e coisas desse tipo. Imagino que 
exista também um risco na acupuntura, na introdução de agulhas. 
Complementando a minha questão, alguém se referiu à AIDS e fiquei limitado 
à questão da recusa da HEMOMINAS, mas há outras doenças transmitidas 
por via hematógena, a hepatite, etc. Então, há vários procedimentos em que 
se exige o uso de agulhas descartáveis, e teríamos de ver isso em relação à 
acupuntura. 

O Sr. Wu Tou Kwang - Hoje em dia, com a liberdade em termos de 
importação, existem agulhas descartáveis, e trabalhamos muito com agulhas 
individuais. O paciente leva e traz as suas próprias agulhas. Então, não 
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existe problema de infecção. O problema do banco de sangue é mais em 
relação à hepatite B ou C, e nem tanto por causa da AIDS. Essa proibição da 
doação de sangue por paciente da acupuntura já existia muito antes da AIDS. 

Quanto à questão da acupuntura em si, acho que o acupunturista tem de 
fazer um bom curso, com toda a parte de ciências biológicas básicas. Tem de 
ser classificado em vários níveis, o técnico, o acupunturista de nível superior. 
Outros praticantes têm de ser classificados, quando houver a 
regulamentação. Quem já está na praça teria de passar por algum tipo de 
avaliação. Então, fundamos o Conselho Brasile1ro de Auto-Regulamentação 
da Acupuntura, de cuja comissão de avaliação participo, para tentar separar 
os bons dos maus profissionais. 

Lembro a todos vocês que em acupuntura existem os chamados 
microssistemas, orelhas, couro cabeludo, etc., que são muito seguros. 
Acredito que a agulha que se coloca na orelha ou no couro cabeludo não 
matará ninguém. Conforme o nível do acupunturista, podem ser liberadas 
determinadas partes do corpo para a pessoa executar o tratamento. Havendo 
alguma regulamentação, a questão é de classificação dos acupunturistas, de 
modo que a população tenha maior segurança ao recorrer aos profissionais. 

O Sr. Presidente - Devido ao adiantado da hora, por uma questão 
regimental e até mesmo porque daqui a pouco teremos outras atividades 
neste Plenário, gostaríamos encarecidamente de agradecer a participação de 
vocês, que, além de abrilhantarem o nosso ciclo de debates, enriqueceram a 
discussão sobre o tema. 

Queríamos dizer, como última mensagem, que estamos lutando para 
aprovar esses projetos aqui, nesta Casa. É muito importante que vocês 
procurem os Deputados aos quais vocês sejam mais ligados, para esclarecê-
los da importância de darmos oportunidade para que o sistema público de 
saúde possa também contar com essas importantes práticas médicas, que 
são a acupuntura e as terapias afins. 

Queria agradecer ao Sávio Gabriel Felipe Quintão, Prefeito de Nova Era, 
que trouxe a experiência dessa cidade; ao Dr. Paulo Noleto, Presidente do 
IMAM; ao Marco Aurélio Cozzi, acupunturista e Delegado Regional do 
Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas; ao Dr. Wu Tou Kwang, 
Presidente da Associação Nacional de Acupuntura e cirurgião do Hospital 
das Clínicas de São Paulo; ao Prof. Wellington Moreira Diniz, Presidente do 
Sindicato da Acupuntura e terapeuta da medicina oriental; aos vários 
Deputados aqui presentes ou que se fizeram representar por seus 
assessores. Agradeço à assessoria do nosso gabinete, que se empenhou 
muito para a realização deste evento, e também à assessoria da Casa, que 
também despendeu um tempo enorme para a realização deste debate. 

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

ilustres expositores, às demais autoridades participantes, bem como ao 
público em geral pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da 
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a reun1ao 
especial de logo mais, às quatorze horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 
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Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Antônio Júlio - Mauri Torres - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -

Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Durval Ângelo - Geraldo Rezende - Gil Pereira - João Batista de Oliveira -
José Henrique - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo - Paulo Piau -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Às 14h15min, declaro aberta a 

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

Ata 
- O Deputado João Batista de Oliveira, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçôes. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Hélio Machado, Secretário Adjunto de Estado da Agricultu ra, 
representando o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Gilman Viana 
Rodrigues, Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas 
Gerais - FAEMG -; Antônio Ernesto Wema de Salvo, Presidente da 
Confederação Nacional da Agricultura; Deputado João Batista de Oliveira, 
Presidente da Comissão de Polftica Agropecuária nesta Casa; e Deputado 
Paulo Piau, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; e 
registra a presença, em Plenário, da Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva e 
Assis, Secretária de Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

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

Angela Maria Prata Pace Silva e Assis, Secretária de Estado da Justiça e de 
Direitos Humanos de Minas Gerais. 
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Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Federação da 
Agricultura do Estado de Minas Gerais- FAEMG- pela passagem do seu 50° 
aniversário de fundação. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida todos a ouvir a execução do Hino 

Nacional. 
- Procede-se à execuação do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmos. Srs. Hélio Machado, Gilman Viana Rodrigues, Antônio Ernesto 

Werna de Savo, Deputado João Batista de Oliveira, Deputado Paulo Piau, 
Srs. Deputados, convidados presentes, a história brasileira nos mostra que o 
peso da atividade agropecuária permanece relevante ao longo dos anos, 
independentemente das oscilações da economia. 

Durante longo período, no Brasil Colônia , as atividades produtivas se 
concentraram na mineração e na cultura do café e da cana-de-açúcar. No 
Brasil republicano, decresceu a importância da extração mineral, mas a 
agropecuária continuou como um dos esteios econômicos. A monocultura do 
café garantiu por bom tempo o equilíbrio da balança comercial. 

A industrialização não eliminou, mas, antes, fortaleceu a vocação do País 
para a atividade rural. Isso se explica porque somos um continente, dotado 
de vastas extensões aráveis e clima favorável à agricultura e à pecuária. Ora, 
num mundo em que os alimentos escasseiam, quem os produz tem nas 
mãos um valioso instrumento de troca. A produção nacional hoje alimenta 
mais de 150 milhões de brasileiros, e os excedentes exportados garantem 
divisas consideráveis ao País. 

Não se discute, portanto, a relevância da contribuição do produtor rural ao 
processo socioeconômico brasileiro. Nosso povo sabe disso e o reconhece, 
identificando, naqueles que chamamos "os fazendeiros· - pequenos. médios 
ou grandes -. uma de suas instituições mais respeitadas. Quanto ao poder 
público - perguntamos -. o reconhecimento será o mesmo? É forçoso dizer 
que nem sempre. 

Na verdade, o ruralista brasileiro é tradicionalmente sacrificado com a 
descontinuidade e com as distorções na politica oficial para o setor. 
Financiamentos inexistentes ou inferiores ao necessário, falta de proteção 
contra o produto estrangeiro subsidiado, política de preços que procura 
conter a inflação à custa do sacrifício do ruralista, eis alguns dos problemas . 

Nesse panorama, podemos atestar, com grande satisfação, que o 
Legislativo mineiro desenvolve política uniforme e objetiva em relação à 
atividade agropecuária. A homenagem que hoje prestamos à FAEMG, pelo 
seu cinqüentenário, vem confirmar tal linha de pensamento e de ação 
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adotada por esta Casa. 

Sem querer historiar a trajetória da FAEMG, lembraremos que poucas 
entidades de classe são tão representativas como a nossa homenageada. 
Ela é sinônimo de seriedade e preocupação para com o bem público, jamais 
se restringindo a interesses específicos. Nos dias atuais, vincula-se a quase 
400 sindicatos rurais mineiros, congregando cerca de 400 mil pequenos, 
médios e grandes produtores. É todo um universo atuando em prol do 
fortalecimento econômico e do desenvolvimento humano, haja vista que 
apenas a produção agrícola mineira responde por 6.000.000t de grãos por 
ano. 

Foi, no já distante ano de 1951 , que se fundou a FAEMG. De lá para cá, 
vem intensamente trabalhando não só em defesa dos legítimos direitos dos 
ruralistas, mas também para assegurar a Minas Gerais, entre outros 
aspectos, o 1° lugar na produção nacional de leite e café e no 
reflorestamento, enquanto detém o segundo maior rebanho bovino do País. 

A reun1ão especial de hoJe decorre de iniciativa do caro companheiro 
Deputado Paulo Piau, um dos baluartes do ruralismo neste parlamento. 
Trata-se de in iciativa feliz, sob todos os aspectos, essa do nosso ilustre 
colega: afinal, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais jamais 
poderia omitir-se na homenagem à FAEMG, pelo seu cinqüentenário. 

Parabéns, FAEMG! Parabéns, ruralistas mineiros! Temos a certeza de que 
continuarão, de modo efetivo, a ajudar o Brasil a superar os impasses e 
tornar-se a nação justa e próspera que tanto queremos. Obrigado. 

Palavras do Deputado Paulo Piau 
Senhores produtores rurais do querido Estado de Minas Gerais, Sr. 

Presidente desta Casa - de quem gostaria de ressaltar o empenho para que 
esta reun1ão se realizasse, abrindo mão de outras solenidades e fazendo 
questão de que esta homenagem se concretizasse -, Dr. Hélio Machado, Dr. 
Gilman Viana Rodrigues, nosso amigo e companheiro, Dr. Antônio Ernesto 
de Savo, Deputado João Batista de Oliveira, pessoa que está realizando um 
trabalho muito competente, senhoras e senhores, imprensa, telespectadores 
da TV Assembléia, Presidentes de sindicatos rurais, peço-lhes permissão 
para homenagear o Presidente do Sindicato Rural de Patos de Minas, Sr. 
Romero, por meio do qual cumprimento todos os demais, pois meu pai, Jairo 
Nogueira, já foi Presidente do mesmo Sindicato. 

Sinto um imenso orgulho por ser o autor desse requerimento. A nossa luta 
em prol de uma sociedade mais organizada - único caminho para que o 
nosso País mude de patamar e se desenvolva- é muito grande. A FAEMG, 
hoje nossa homenageada, representa a organização dos produtores de 
Minas Gerais. Por seu intermédio, podemos sonhar com uma sociedade rural 
mais competente e um Estado cumpridor das políticas públicas necessárias 
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ao desenvolvimento da nossa agropecuária. 

Há 50 anos, quando a F AEMG foi criada, o nosso Estado contava cerca de 
5 milhões de habitantes e 80% da população morava no meio rural. Meio 
século depois a situação é completamente inversa. Minas conta hoje cerca 
de 17 milhões de habitantes, 500 mil produtores e uma produção agrícola 
acima de 6 milhões de toneladas de grãos. O nosso Estado produz 1/3 do 
leite do País e a metade do café. 

Durante esse período, a FAEMG assistiu a profundas mudanças 
econômicas, sociais e políticas não só no âmbito do Estado, mas em âmbitos 
nacional e mundial. Afinal, a globalização da economia impõe a necessidade 
de uma agricultura próspera nos moldes empresariais, tendo em vista a 
competitividade crescente, em especial com relação ao mercado externo. 
Vivemos a era da Internet e a era da biotecnologia na agropecuária. 

Outro fato relevante nesse período, o qual se vem consolidando nos 
últimos anos, é a visão dos negócios da agricultura com base nas cadeias 
produtivas. O agronegócio vem proporcionando ao agricultor, à agroindústria 
e ao comércio espetacular valor agregado, que representa cerca de 35% do 
PIS brasileiro, ocupa 25% da população economicamente ativa e representa 
41% da exportação nacional. 

Nesse contexto, é fundamental a participação ativa dos agricultores, que 
devem estar socialmente organizados, politicamente inseridos nas diretrizes 
do Pais e economicamente viabilizados diante da produção agropecuária. 
Diga-se de passagem que, nesses últimos 18 anos, segundo estudos da 
Fundação Getúlio Vargas, a produção agrícola aumentou e a área plantada 
foi reduzida. Houve, pois, sem dúvida, forte incorporação tecnológica, numa 
demonstração clara de competência dos produtores rurais aumentando a 
produtividade. Lamentavelmente, a renda do produtor caiu nesse mesmo 
período, descapitalizando fortemente o setor agrícola. 

A FAEMG, atenta a esses processos e a essas transformações, tem 
realizado forte ação poHtica junto aos poderes constituídos, junto à 
Confederação Nacional da Agricultura e junto de seus sindicatos rurais, 
objetivando defender as demandas dos produtores rurais, seus interesses e 
direitos. 

Com isso, a FAEMG cresceu e vem se estruturando continuamente para 
atender à evolução do mundo e se coloca hoje em posição de destaque no 
cenário nacional, entre as federações dos demais Estados. Destacamos o 
seu empenho no combate à febre aftosa, mal que prejudicava diretamente 
não só a pecuária, mas também a exportação de vários produtos do nosso 
País. Citamos também o Congresso Mundial da Carne, realizado em Minas 
Gerais, sob a coordenação da FAEMG, mais especificamente do Dr. Gilman 
Viana Rodrigues. Ultimamente, durante as difíceis negociações com a Área 
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de Livre Comércio das Américas - ALCA -, a nossa Federação tem tido 
um destaque especial. 

O treinamento dos agricultores por meio do SENAR, a qualificação 
gerencial dos sindicatos, o apoio jurídico e econômico aos associados e o 
trabalho das comissões técnicas especializadas permitem à FAEMG, 
simultaneamente, amparar os produtores rurais e subsidiar os programas 
públicos e privados no estabelecimento de políticas e de ações empresariais. 

A expressiva e dinâmica FAEMG de hoje teve seu embrião nas 22 
associações rurais representativas de todo o Estado de Minas, instaladas no 
final da década de 40. Numa lúcida iniciativa do Dr. Josaphat Macedo, 
durante o I Congresso de Classes Produtoras, em Araxá, o ilustre médico e 
líder agropecuarista sugere a criação da Federação das Associações Rurais 
do Estado de Minas Gerais- FAREM -, em 1951 . 

De FAREM a FAEMG, muitas lutas e embates foram travados nesses 50 
anos de existência, tais como indenização de terras inundadas, Imposto 
Territorial Rural , mobilização em torno da reforma agrária, destaque da 
agricultura na participação e formação da renda nacional , capitalização do 
agricultor, excessiva carga tributária sobre o setor rural, securitizaçôes, 
seguros agrícolas, linhas de financiamento, desenvolvimento tecnológico, 
mercado agrícola, etc. 

Como profissional da área de ciências agrárias e oriundo do segmento da 
pesquisa agrícola, sei avaliar muito bem os desafios e as dificuldades 
enfrentadas por uma organização como a nossa FAEMG, especialmente 
quando precisa, a duras penas, demonstrar o óbvio para as autoridades 
constituídas, lutar pelo que deveria ser automático diante das políticas 
públicas, provar a importância da agricultura com seus fortes efeitos para trás 
e para frente na economia. Tudo isso se torna mais penoso ainda quando é 
preciso destacar a decisiva importância da agropecuária frente às funções 
sociais que desempenha, como a geração de empregos, por exemplo. 
Enquanto na fruticultura se investem US$6.000.000,00 para gerar emprego, 
na indústria química se investe US$220.000.000,00. E mais, distribuir a 
renda, produzir, de modo a preservar o meio ambiente, proporcionar a paz ao 
produzir alimentos. E, por incrível que pareça, o nosso Brasil, até hoje, não 
tem ainda uma polftica de segurança alimentar. Evitar graves convulsões 
sociais, valorizar os recursos naturais, fonte de riqueza e razão da soberania 
e do patrimônio nacional, ser âncora de planos econômicos etc. 

Mas o Brasil desperta, o Brasil, inclusive, está entendendo que o produtor 
rural é um coletor e um produtor de água. A crise de energia é, antes de tudo, 
uma crise de água, já que 90% da nossa matriz energética vem da nossa 
energia hidrelétrica. Portanto, até a solução da crise de energ ia passa 
também pelo produtor rural. 
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A agricultura, muito além de ser ou não importante na composição do 

PIS ou de financiar o setor urbano, é fator primordial para se acabar com a 
fome. E nesse caso não há discussão mais importante, porque é intolerável 
saber que existe uma alta taxa de mortalidade infantil, desnutrição, fraqueza 
generalizada de milhões de brasileiros, registro dos baixos índices de 
desenvolvimento humano, resultados de precária educação, de saneamento 
básico e de renda baixa. Registra-se, lamentavelmente, que 1/3 da 
população brasileira ainda vive abaixo da linha da pobreza. Portanto, a fome, 
vergonhosamente, ainda está presente em um Brasil tão pródigo de recursos 
naturais e de produtores competentes. Este País gasta recursos financeiros 
para assentar o desempregado. Quantos pequenos e médios produtores 
estão aí no campo à procura de algum incentivo que possa segurá-los no seu 
quinhão! 

É extremamente forte a interação entre agricultura, educação, pesquisa 
agrícola, mão-de-obra qualificada, meio ambiente, alimentação, nutrição, 
mercado externo, competitividade, reforma agrária racional, agronegócio, 
agricultura de precisão etc. Nesse emaranhado de situações vividas pelo 
Brasil e, por conseqüência, pelo Estado de Minas Gerais, a FAEMG também 
vive momentos de desafios, entre uma agricultura tradicional e a pressão 
pela agricultura competitiva, moderna, com uso de tecnologia, num ambiente 
onde reina a insegurança devido à instabilidade político-administrativa dos 
governos. 

Aqueles que não se encontram organizados terão muitas dificuldades de 
romper barreiras, muitas vezes casuísticas e até sem éticas, cujas restrições 
ao processo produtivo e às exportações sacrificam a nossa sociedade. Em 
todas as cadeias do complexo econômico agrícola, o segmento do agricultor 
é o mais disperso, competitivo e frágil e, por isso, o mais prejudicado. No 
entanto, os agricultores mineiros estão assegurados pela representatividade, 
pois o Estado de Minas Gerais orgulha-se de poder contar com uma 
federação como a FAEMG, que se preocupa não só com a organização e 
assistência ao produtor rural, mas trata-se de uma instituição de destacado 
apoio ao Governo, que formula e oferece subsídios para a elaboração de 
programas e politicas públicas, ao mesmo tempo que cobra posições de 
salvaguardas. 

A FAEMG, que desenvolve suas atividades nos moldes da democracia 
participativa, mantém fortes parcerias com universidades, institutos de 
pesquisas, escolas, empresas, cooperativas, entre outros, além de participar 
de vários conselhos, comitês e comissões de órgãos governamentais. Tem 
mantido - e isso é muito importante para nós, Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa - estreito contato com esta Assembléia, participando de 
audiências públicas, debates, simpósios, cooperando com informações junto 
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às comissões permanentes e apresentando sugestões que enriquecem os 
projetos de lei, durante o processo legislativo. 

A FAEMG é o órgão maior do nosso Estado com relação a assuntos de 
defesa da nossa agropecuária. Também os sindicatos rurais devem buscar a 
liderança em cada município e ser, na verdade, autênticos guarda-chuvas de 
todas as instituições que têm relação com o setor agropecuário. É o sindicato 
rural que tem a responsabilidade de defender politicamente os interesses da 
nossa classe. 

Portanto, os desafios são muitos. Em primeiro lugar, diante do defeito de 
formação da sociedade brasileira, que sempre espera um salvador da pátria -
na colocação do nosso amigo, Dr. Mário Vilela -, dessa democracia frágil , em 
que o poder de pressão vale muito mais do que o poder de argumento. E, 
nessa abertura econômica do "salve-se quem puder", todos sabemos que a 
corrente sempre arrebenta do lado mais fraco. Por isso, Sr. Presidente 
Gilman, há a necessidade de nos organizarmos cada vez mais. Esta Casa, 
juntamente com a FAEMG, já iniciou um estudo sobre a criação de grupos de 
estudo de politicas públicas, porque não acredito em políticas públicas vindo 
de nenhum órgão governamental. Para mim, essa fase já passou. O órgão 
público tem competência, mas o poder público é mUlto assoberbado para 
esperarmos isso dele. Cabe a nós, sociedade civil, formular as políticas 
públicas, oferecer e exigir aquilo de que a sociedade precisa. Temos, 
também, de lutar por mais conhecimento e mais preparo da nossa mão-de-
obra qualificada. Sem isso, nossa agropecuária não será competitiva. 

Temos de implementar nossas reformas. Vejo as posições dos nossos 
companheiros, Deputados Federais em Brasília, muitas vezes fazendo boas 
ações, ações miúdas, mas temos de exigir deles, sim, uma ação maior. Hoje, 
fazer uma ação maior de fortalecimento do nosso setor agropecuário é exigir 
que o Governo faça, em primeiro lugar, a reforma política, para que a 
sociedade tenha confiança no processo politico, tenha credibilidade, e, assim, 
nossa democracia possa ser fortalecida. 

Há, também, as reformas tributária e fiscal, sem as quais sempre teremos 
nossos empreendedores cada vez mais como marginais. Infelizmente, hoje o 
Governo é um fabricante de marginais perante a lei. Temos que mudar esse 
quadro. 

Representando, pois, 436 sindicatos e congregando mais de 400 mil 
pequenos, médios e grandes produtores rurais, a FAEMG presta relevantes 
serviços em áreas de fortalecimento da agropecuária, tais como: venda de 
produtos, promoção social, assistência econômica, assistência jurídica, 
representatividade, capacitação da mão-de-obra, saúde e previdência, 
assistência tributária, assistência trabalhista, divulgação e informação. 

Portanto, aí está a nossa saudável FAEMG, organizada, dinâmica, 
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consolidada, com os olhos simultaneamente nos seus associados e nas 
oportunidades do mundo, sob o comando firme e inteligente deste destacado 
líder rural, nosso amigo e companheiro Gilman Viana. 

Parabéns aos produtores rurais, aos sindicatos rurais, à equipe da FAEMG 
e a todos os que têm a felicidade de ter esta Federação como parceira! 
Obrigado. 

Palavras do Sr. Gilman Viana Rodrigues 
Exmo. Sr. Deputado Antônio Júlio, Exmo. Sr. Hélio Machado, meu caro 

Presidente da Confederação, Dr. Antônio Ernesto Werna de Savo, cuja 
presença agradeço, e também a sua esposa, que aqui também está nos 
honrando, Sra. Jane; caro Deputado João Batista de Oliveira; meu ousado 
companheiro e amigo Deputado Paulo Piau; Deputado Antônio Júlio, uma 
atenção especial à sua acolhida à proposta do Deputado Paulo Piau, 
conhecedor que sou dos seus antecedentes agropecuários e da sua ação 
política no Município de Pará de Minas, quando lá implantou um dos 
melhores parques de exposição da agropecuária do Estado, sem dúvida é 
um sinal natural de que a sua percepção vai além das paredes. Vai também 
até o campo; uma saudação aos meus companheiros de diretoria, João 
Roberto e Roberto Simões, que aqui se encontram, bravos companheiros 
dessa luta que descortinamos sem data; meus caros ex-Presidentes, Pedro 
Peroni, Breno, José Manuel Raposo, Sérgio Braga, Romero, Valter 
Barrancos, meus caros Presidentes de sindicatos rurais, meus companheiros; 
nobre representante do sistema CDL; o Sr. Brito, da Federação das 
Indústrias; todos os que vieram do interior participar conosco deste momento 
de alegria e sobretudo de registro de um trabalho; meus funcionários da 
Federação e do SENAR; caros Deputados que dedicaram seu tempo e 
vieram a este Plenário para nos valorizar nesta solenidade, o nosso muito 
obrigado. 

Deputado Paulo Piau, quero voltar a uma dificuldade. Supunha que estava 
à altura de agradecer a homenagem, mas verifico que não estou à altura de 
responder e agradecer-lhe o tanto que V. Exa. expôs de dados positivos da 
FAEMG. Peço ajuda a minha esposa Yolanda para absorver essa 
homenagem, a você também devo muito desse trabalho. 

Gostaria de falar que a história da Federação não é feita por mim. Tenho 
uma década à frente da instituição, com a atividade natural de identificar o 
que pensam os produtores, cujos porta-vozes são os Presidentes de 
sindicatos rurais e suas diretorias. Vamos trafegando pelo tempo, tentando 
crescer - porque somos pequenos e, sendo pequenos, é fácil crescer -, mas 
com a visão natural de que só o certo nos interessa, só o correto nos 
contempla, o que nos dá a segurança de ser insistentes e exigentes, não pelo 
prazer de exigir, mas por pura consciência de nossos direitos. Exigir não é 
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brigar, mas, sobretudo, exercitar o mínimo de competência para colocar 
na mesa o que é correto, o que é devido. Esse é um exercício permanente de 
quem se põe à frente de uma instituição do tamanho da Federação - que é 
grande por si mesma, não por mim. E estou à frente da Federação por 
vontade dos nossos 436 sindicatos rurais, que muito nos honram. 

Essa estrada é longa. Iniciou-se com Josaphá Macedo, em 1951 . Em 
segu1da, tivemos um grande Presidente: José Álvares Filho. Logo após, 
tivemos o saudoso Edílson Lamartine Mendes, que, na Presidência da 
Federação, morreu em um acidente de carro, indo de Belo Horizonte para 
Uberaba. Depois, tivemos Antônio Ernesto de Savo, brilhante introdutor de 
mudanças na Federação, o qual hoje dirige a Confederação Nacional. No 
interstício de seu mandato, tivemos a presença do Deputado Odelmo Leão, 
também um dinâmico companheiro, na Presidência da FAEMG. Depois de 
Antônio Ernesto, tendo ele sido convocado pelos brasileiros para dirigir a 
Confederação Nacional da Agricultura, fui conduzido à Presidência da 
Federação para desempenhar um papel então muito maior do que minha 
capacidade, mas no qual, sem dúvida, muito aprendi, porque a inserção da 
agricultura no d1scurso público brasileiro é uma garimpagem permanente. Vê-
se, em seguidas posições, a agricultura ser colocada após um projeto - após 
o projeto Brasil; após o projeto Minas Gerais. não tendo em Minas nem "o 
após" ocorrido ainda. Precisamos urgentemente de competência política para 
a verificação dos fatos; para que se veja quanto são necessários e 
importantes, na textura da sociedade, a agricultura e o agronegócio. 

Percebemos com muita clareza, em vista das mudanças implantadas na 
chamada abertura econômica mundial, que trouxeram em seu bojo o que 
estamos vivendo hoje e que chamamos de abertura política, que esta Casa, o 
parlamento, é o escoadouro de nossas esperanças. E: aqui que depositamos 
as oportunidades de ser ouvidos e entendidos. Aqui, os eleitos são a mescla 
da sociedade, e, sendo mescla, parte deles há de ser da agricultura, como o 
é, de fato. O Presidente da Comissão de Polftica Agropecuária e 
Agroindustrial , João Batista de Oliveira, tem demonstrado essa identidade 
com muita clareza. É a segunda vez que convivo com ele na Presidência da 
Comissão, e se1 que sempre tem fatos novos a colocar para a identidade do 
setor rural na sociedade como um todo. O Deputado Antônio Júlio na 
Presidência da Assembléia significa, aos olhos de todos, que no meio rural 
há pessoas capazes de exercer mandatos. o que é privilégio dos 
competentes. Parabéns, Deputado Antônio Júlio. 

E o esbelto Deputado Paulo Piau, que mais parece um esgrima trafegando 
pelos pingos de água, surpreende-nos pelo tom da voz, não pelo timbre, mas, 
sobretudo, pela precisão e pelo conteúdo - como é forte na defesa dos 
interesses da pecuária e da agricultura do Brasil, não só de Minas. 
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Essa interface que a produção de um Estado ou de um país há de fazer 

com o parlamento moderno é, sem dúvida, o caminho que temos de percorrer 
para encontrar auditórios que se disponham a nos ouvir, não apenas a ficar 
sentados diante de quem fala. As angústias por que passamos não são 
privilégio da agricultura; são, sobretudo, conseqüência do baixo nível de 
escolaridade que se verifica na sociedade brasileira. 

É penoso capacitar as pessoas e não encontrar nelas a preparação básica 
para receber o produto do conhecimento. Não há nada que proporcione 
maior alegria que aprender e ter segurança de que sabe. 

O SENAR, organismo fantástico, capacita, a cada ano, 60 mil trabalhadores 
e pequenos produtores rurais e dá-lhes profissionalização adequada às suas 
atividades. Todavia, chegamos a um ponto em que deparávamos com 
pessoas que sabiam conversar e tinham domínio do que queriam, porém não 
conseguiam anotar o registro da cobertura de uma vaca, porque não sabiam 
escrever. Resolvemos, em nível de Conselho Administrativo, alocar 10% das 
verbas do SENAR destinadas à formação profissional para a alfabetização de 
adultos. 

Uma vez, participei do encerramento de um dos treinamentos; foi lida a 
mensagem de um alfabetizado, com os seguintes dizeres: "Agora, consigo ler 
a bula do remédio que estou tomando, agora consigo enxergar". Encerrada a 
solenidade, ele correu até mim, para abraçar-me e agradecer-me por ter 
proporcionado aquela realização às pessoas. 

Fiz, então, a seguinte reflexão: ficamos alegres ou tristes? Dotados de 
recursos para construir o futuro, tivemos de parar e olhar para trás, já que o 
poder público não cumpriu seu papel de alfabetizar e escolarizar as pessoas, 
para que pudessem ter capacidade de escolher, inclusive, por meio do voto. 
Tivemos de socorrer, sem a obrigação de fazê-lo, apesar de fazê-lo com 
alegria. 

Registramos, com tristeza, que estamos perdendo energia, porque, ao 
invés de avançar, tivemos de dar um passo atrás, para substitu ir o poder 
público. O Brasil está pagando caro por isso. 

O poder público, em todas as esferas, e todas as pessoas deveriam 
preocupar-se em proporcionar maior conhecimento a quem sabe pouco. O 
saber não tem limites, e quem sabe não há de ter restrições em ensinar, 
porque quem ensina aprende mais. O poder público, que enxerga a 
educação como instrumento de progresso, está aprendendo a dar alegria e 
poder de escolha à população. Não há alegria maior para uma pessoa, 
dirigente ou instituição do que usar adequadamente a oportunidade de ser útil 
aos outros, ensinando a ser competente e a conhecer suas potencialidades e 
energia, para, inclusive, reivindicar. 

O mundo está exigindo preparação. Preocupamo-nos com a abertura e a 
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entrada de multinacionais no mercado, mas deveríamos preocupar-nos 
com nossa maior preparação. É urgente preparar e mudar nossa percepção, 
pois a vida sem preparação fica, cada vez mais, penalizada, já que a 
demanda da área social aumenta, uma vez que não temos agentes para 
produzir a economia. 

A exclusão social é uma visão distorcida, pois esse povo não foi excluído; 
na verdade, nunca esteve incluído. E esse não fazer parte foi a postura 
preferida pelo projeto público brasileiro. Porém, a sociedade que não tem 
educação e escolaridade não tem percepção do controle familiar, das 
doenças contagiosas, e o mundo social passa a perseguir o mundo 
econômico. 

Cada vez mais, o Brasil é pressionado a administrar dois países: o que 
anda e o que precisa ser carregado. Caso a política pública não perceba que 
é preciso diminuir o peso do país que tem de ser carregado, o país que 
carrega pode exaurir-se. 

A atividade produtiva precisa ser verificada e considerada interessante para 
a preservação da existência da renda. Quando reclamamos e exigimos, não 
estamos fazendo isso por nós. Estamos tendo a ousadia de enxergar o 
Estado e o País, com a intenção de preservar a qualidade de vida, contando 
com a participação de todos, não apenas buscando verbas para o socorro 
social. O paternalismo do passado gerou uma educação protecionista e 
exigiu, cada vez mais, verbas públicas em substituição ao trabalho. Essas 
verbas são limitadas, e a demanda é crescente. A reversão dessa situação 
somente ocorrerá com a elaboração de um projeto fantástico e abrangente 
relativo à educação básica. 

A história do êxodo rural em um discurso público é fantástica. Trata-se de 
um discurso perverso, que diz que o êxodo rural provoca a favelização das 
cidades, que essas pessoas são socialmente desqualificadas, devendo ficar 
no campo, sem assistência, lazer, educação, saúde e sem liderança para 
reclamar por eles. O discurso brasileiro ainda não dissocia, em época de 
eleição, a demanda do discurso social, mesmo sabendo que o que foi dito 
não será cumprido. É lamentável que esse discurso seja necessário no 
processo eleitoral. A verdade há de ser a trilha dos homens sérios de 
qualquer país, mesmo que contrarie os interesses de alguns segmentos e de 
algumas pessoas. No caminho dessa esperança, a agricultura, juntamente 
com a Assembléia Legislativa de Minas, busca oportunidades para todos. 
Não somos diferentes e não aceitamos ser rejeitados. O Brasil há de ser um 
país onde os setores econômicos se entrelacem, por meio das suas 
competências e das suas peculiaridades, sem o distanciamento da 
qualificação do setor como produto. Não podemos pensar que tudo que se 
refere ao segmento rural é despreparado, tem menos direito e tem de ser 
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deixado para depois. Marcharemos juntos. 

Esta homenagem que a Assembléia Legislativa presta à Federação da 
Agricultura traz-nos a esperança e um sinal claro de que a agricultura do 
Estado tem um lugar de mérito na composição da cultura legislativa e política 
deste Estado. Tenho a certeza de que não estão fazendo apenas uma 
homenagem para constar nos anais desta Casa. Estamos sendo identificados 
como um setor que mereceu a articulação do Deputado Paulo Piau e que 
contou com a plena acolhida do Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio. 
A Federação da Agricultura, ao ser homenageada com galhardia pela 
Assembléia Legislativa, está sendo aceita pelo parlamento de Minas como 
parceira do progresso do nosso Estado. Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. Gilman 

Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG, uma placa alusiva a esta 
homenagem, com os seguintes dizeres. (- Lê:) 

"Graças ao excelente trabalho desenvolvido, há 50 anos, pela Federação 
da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -, a qualidade dos 
nossos produtos tornou-se conhecida em todo o mundo, possibilitando a 
conquista de novos mercados. Belo Horizonte, 25 de junho de 2000. 
Deputado Antônio Júlio, Presidente.". Convido o Deputado João Batista de 
Oliveira e o Deputado Paulo Piau para que, juntos, possamos fazer a entrega 
da placa. 

- Procede-se à entrega da placa. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o 
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião extraordinária de amanhã, dia 26, às 9 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: ( -A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
do dia 26/6/2001 .). Levanta-se a reunião. 
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COMUNICAÇÓES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÓES 
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-O Sr. Presidente despachou, em 19/7/2001 , as seguintes comunicações: 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Oswaldo 

Lemos Jardim, ocorrido em 17/7/2001 , em Ouro Fino.(- Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. ldeusuita 

Pereira, ocorrido em 30/6/2001 , em Várzea da Palma. (- Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. Joaquina 

de Paula Moreira Maia, ocorrido em 8/7/2001 , em Várzea da Palma. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr. José 
Geraldo Evangelista Neto, ocorrido em 18/7/2001 , em ltinga. (-Ciente. Oficie-
se.) 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE JULHO DE 2001 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 

COMUNICAÇÃO 
-O Sr. Presidente despachou, em 27/7/2001, a seguinte comunicação: 
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Do Deputado Arlen Santiago, notificando o falecimento do Sr. Jayro Boy de 
Vasconcelos, ocorrido em 23/7/2001 , nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.) 
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